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109. vuosikerta

Yhteisvastuu käynnistyy seurakunnissa 7. helmikuuta. Ugandassa varoilla tuetaan nuorten ammatti-
koulutusta. Suomessa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ohjataan partioon.   » 2–3, 12–13 ja 15–23
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Vastarannan Kiiski 

Pääkirjoitus

Auttamisesta 
hyvä mieli 

Yv-varoilla luodaan vähävaraisille, 
vammaisille ja maahanmuuttajille 

mahdollisuuksia harrastaa

Harrastus 
estää 

syrjäytymistä

Yhteisvastuukeräyksen ko-
timainen pääkohde on tä-
nä vuonna partio.

Yv-keräyksen tuotolla 
halutaan tarjota yhä useammille 
lapsille ja nuorille mielekäs har-
rastus ja samalla yhteisö, johon 
kuulua. Porukkaan kuuluminen 
ehkäisee syrjäytymistä.

Keräyksen tuotoilla voidaan 
esimerkiksi käynnistää toimintaa 
liikunta- tai kehitysvammaisille 
taikka maahanmuuttajataustai-
sille lapsille ja nuorille. Keräysra-
hoilla voidaan myös tukea vähä-
varaisista perheistä tulevien lapsi-
en ja nuorien harrastamista.

Yv-keräyksellä vaikka
makuupussi vähävaraiselle
Vasarat paukkuvat, hiomapape-
rit suhisevat ja käsiporat rahi-

sevat, kun joukko 8–9-vuotiaita 
kempeleläisiä partiolaisia harjoit-
telee työkalujen käyttöä partioko-
lollaan Kokkokankaan seurakun-
takeskuksessa.

Partiossa hankitaan monenlai-
sia taitoja itse kokeillen. Nuorikin 
partiolainen saattaa käytellä tot-
tuneesti esimerkiksi puukkoa tai 
retkikeitintä.

– Yksikin poika totesi kerran, 

että ”en minä osaa ruokaa laittaa 
– paitsi trangialla”, hymyilevät 
sudenpentulaumaa johtavat Satu 
Himanen ja Tuula Arkkola.

Kempeleessä  yv-keräyksen 
tuotolla aiotaan mahdollistaa 
partioharrastus lapsille, joiden 
perheillä on rahallisesti tiukkaa. 

Vaikka partio on moneen 
muuhun harrastukseen verrattu-
na halpa, voi vaikkapa leirimak-
sun maksaminen käydä ylivoi-
maiseksi, jos samasta perheessä 
on partiossa useampi lapsi. Myös 
välttämättömien retkivarustei-
den hankkiminen maksaa.

– Yv-keräyksen tuotto ei mene 
peruspartiotoimintaan vaan to-
della niille, jotka eivät syystä tai 
toisesta löydä itselleen harrastus-
ta muualta, Arkkola ja Himanen 
tähdentävät.

Partiossa lapset ja 
nuoret saavat tehdä itse. 
Aikuiset eivät tee lasten 
puolesta, heidän roolinsa 
on kannustaa ja ohjata.

Satu Himanen

 
toimitus@rauhantervehdys.fi

Kommentoi! 

Lapset ovat erilaisia syntymästään saakka. Siinä 

missä sisaruksista toinen on herkkä ja murtuu 

helposti, toinen sisuuntuu entistä enemmän. Tä-

mä on monelle vanhemmalle ja kasvattajalle tuttu 

havainto.

Nykyajan kasvatuspsykologiassa hyväksytään ylei-

sesti lasten synnynnäinen erilaisuus. Jokainen meis-

tä on saanut perimässä tietyt luonteenpiirteemme. 

Niiden rinnalla persoonallisuuteemme on vaikutta-

nut saamamme kasvatus ja ympäristö, jossa olemme 

varttuneet. 

Ihmiseksi kasvamisen kasvutarina jatkuu vielä 

aikuistuessamme ja lopulta koko elämämme ajan. 

Nyt siitä vain päävastuun 

kantaa jokainen itse. 

Toisen aikuisen käyt-

täytymiseen on vaikea 

vaikuttaa. Sen sijaan 

omaa käyttäytymistään 

on mahdollista hallita ja muuttaa.

Ihmiseksi kasvamisen vaativimpia haasteita on toi-

sen huomioon ottaminen. Hyvänä ohjenuorana arki-

elämän tilanteisiin on pidetty kultaista sääntöä, Jee-

suksen vuorisaarnasta tuttua opetusta. Sehän kehot-

taa ihmistä tekemään vastavuoroisesti toisille samaa 

mitä toivoisi itselleenkin tehtävän.

Ensi sunnuntaina avattava kirkon jokavuotinen 

Yhteisvastuukeräys tekee taas näkyviksi apuamme 

tarvitsevat lähimmäisemme. 

Miten tähän haasteeseen seurakunnissa tartu-

taan?  Onko tässä tilaisuus tukea lasten ja nuorten 

kasvua toisten auttamiseen? Ja millaisen henkilökoh-

taisen lahjan kukin meistä on valmis antamaan tyh-

jänä kurottuvaan käteen? 

Kristillisessä uskossa lähimmäistä ei auteta, jot-

ta kerättäisiin ansioita Jumalan edessä. Motiivina ei 

ole velvollisuudentuntokaan, vaan auttamisen tuli-

si lähteä vapaasta sydämen halusta. Jumalanpalve-

luskolehdin siunaamisessa tämä sanoitetaan kau-

niisti: ”Herra, sinun omastasi me 

annamme, sinun lahjaasi jaam-

me”. Silloin auttamisesta jää 

hyvä mieli.

HANNU OJALEHTO

Auttamisen tulisi 
lähteä vapaasta 
sydämen halusta.
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Jos Jeesus olisi ollut 
kiltti, maailmamme 
näyttäisi nyt kovin 
erilaiselta.

Pitääkö kristityn olla kiltti?

Kolumni

Käännä toinenkin poski 
ja anna anteeksi seitse-
mänkymmentä mitä lie 
kertaa. Pitääkö kristityn 

olla kiltti?
Oliko Jeesus itse kiltti maan-

päällisen toimintansa aikana? 
Vai oliko hän hyvä? Mikä on 
kiltteyden ja hyvyyden ero?

Kiltteys perustuu pelol-
le. Kiltti painaa katseensa, on 
hiljaa ja pyrkii miellyttämään 
muita.

Jos Jeesus olisi ollut kiltti, hän 
tuskin olisi lähtenyt haihattele-
maan profeetaksi ja parantajak-
si. Hän olisi varmaankin jatka-
nut rakennusmiehen hommia 

ja pitänyt huolta äidistään, ku-
ten kunnon pojan kuuluu. 

Tohtori Sara Savage painot-
taa kirjassa Jesus and Psychology, 
että Jeesuksen hyvyyteen liittyy 
anteliaisuuden ja anteeksianta-
misen lisäksi suoruus ja selkeä 
rajojen asettaminen. Jeesus kul-
ki omaa tietään, vaikka häntä 
suvun toimesta epäilemättä pai-
nostettiin muuhun. 

Jos hän olisi ollut kiltti, hän 
ei olisi uhmannut valtaa pitäviä, 
mikä tuntui tuottavan pelkkiä 
vaikeuksia kaikille.

Jos Jeesus olisi ollut kiltti, 
maailmamme näyttäisi nyt ko-
vin erilaiselta.

Vääränlaisen kiltteyden 
vuoksi moni hieno ihminen 
on laonnut toisen ovimatoksi. 
Ovimattona oleminen voi tun-
tua oikealta valinnalta, kun on 
joutunut manipuloijan kyn-
siin, mutta sellainen kiltteys 
vain mahdollistaa pahan jat-
kumisen.

Jos tulee lyödyksi – kämme-

nellä poskelle tai salakavalam-
min suoraan sisimpään – voi sa-
noa: "Auts. Minulla on toinen-
kin poski. Tahdotko tuottaa li-
sää kipua?"

Ja jos pää on pyörinyt kuin 
väkkärä, ja molemmat posket 
ovat tulipunaiset iskuista, voi 
sanoa: "Rukoilen puolestasi. 
Mutta koska minäkin olen tär-
keä, lähden pois. Varjelen itseä-
ni, vaihdan sisimpäni lukot. An-
nan meille molemmille anteek-
si, että emme tämän paremmin 
osanneet."

Kiltteys mahdollistaa kaiken 
jatkumisen ennallaan. Hyvyys 
mahdollistaa muutoksen.

He ovat havainneet, että parti-
oon hakeutuu yhä enemmän lap-
sia myös ohjatusti, koulukuraat-
torin tai  koulupsykologin suosi-
tuksesta. 

– Jos muualta ei ole sopivaa 
harrastusta löytynyt, suositellaan 
partion kokeilemista.

Vastuuta saa
jo nuorena
Arkkola ja Himanen listaavat het-
kessä liudan taitoja, joita ovat par-
tiossa oppineet: ongelmanratkai-
sukykyä, organisointikykyä, ryh-
mässä toimimista, erätaitoja…

– Partiossa annetaan vastuuta 
jo nuorille. Partiossa on lupa ot-
taa hiukan liian isot saappaat ja 

kasvaa tehtäviin. Partiossa lapset 
ja nuoret saavat tehdä itse. Aikui-
set eivät tee lasten puolesta, hei-
dän roolinsa on kannustaa ja oh-
jata.

Yhteisvastuussa Kempeleen 
partiolaiset ovat mukana monin 
tavoin, muun muassa 7.2. keittä-
mässä kirkkokahvit ja 28.2. jär-
jestämässä perheiden kevätriehaa 
yhdessä seurakunnan kanssa.

Partiolaiset toimivat lipaske-
rääjinä ja tapahtumajärjestäji-
nä, sekä seurakuntien kanssa et-
tä yksin.  

– Partiolaisten yv-tempaukset 
painottuvat pitkälti helmikuul-
le ja huhtikuulle, arvelee Oulun 
seurakuntayhtymässä partiotyön 

nuorisonohjaajana toimiva San-
na Parkkinen. 

Esimerkiksi Oulun partiolai-
set jalkautuvat 14. helmikuuta eri 
puolille kaupunkia muistutta-
maan yv-keräyksen alkamisesta. 
Keräystilin numeroa tuodaan tu-
tuksi tarralla sydäntikkarin kyl-
jessä.

MINNA KOLISTAJA

Yhteisvastuu 2016  käynnistyy 
seurakunnissa 7. helmikuuta. Monet 
partiolippukunnat  avustavat tuolloin 
jumalanpalveluksissa kotikirkoissaan. 
Osa lippukunnista aloittaa silloin 
myös lipaskeräyksen.
Yv-keräyksestä lisää sivuilla 12–13.

EEVA VAINIKAINEN
Kirjoittaja on Kolmiokirjan 

lukemistolehtien päätoimittaja

On tärkeä voida kuulua yhteisöön

Perhetausta ja perheen taloudellinen tilanne määrittävät 
nuorten arjessa pärjäämistä, viestittää tuore 
nuorisobarometri.

Nuorisotutkimusverkoston sekä Nuorisoasiain 
neuvottelukunnan vuosittain teettämässä kyselytutkimuksen 
vastaajista joka kolmas kertoi, että on rahapulan vuoksi jättänyt 
aloittamatta harrastuksen. Sama määrä kyselyyn vastanneista 
15–29-vuotiaista ilmoitti kokevansa yksinäisyyttä ainakin 
joskus.

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja 
Hilkka Kemppi kysyykin, onko Suomessa riittävästi matalan 
kynnyksen harrastustoimintaa nuorille. Yhteisöön kuuluminen 
estää tehokkaasti syrjäytymistä ja yksinäisyyttä, Kemppi 
muistuttaa.

M inna Ko l i s t a ja

Sudenpentuja ja naaleja samassa kuvassa! Pienimpiä partiolaisia kutsutaan sudenpennuiksi. Tämän kempeleläisen sudariryhmän nimi on Naalit.  Lauman 14 jäsentä kokoontuvat Kempeleen seurakuntatalon päädyssä 
olevassa partiolaisten kokoontumistilassa, partiokololla.
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Lumijoen päiväkerholaisten 
on aika saada käyttöönsä 
paremmat tilat. Kirkkoval-
tuuston puheenjohtaja Sep-

po Pietilä (kuva kannessa) ker-
too, että uuden toimitilan raken-
tamisen tarpeellisuudesta val-
tuusto on yksimielinen. 

– Kirkkoherranviraston vie-
ressä olevien päiväkerhotilojen 
kanssa on kipuiltu liian kauan. 
Rahaa kunnollisiin tiloihin ei 
ole aiemmin riittänyt. Varoja on 
niellyt 2000-luvulla muun mu-
assa kirkon katon ja ikkunoiden 
korjaukset. 

Päiväkerhotila asuinhuoneis-
tossa Toukolantiellä tavallisessa 
rivitalossa on muun muassa liian 
matala, jotta ilmanvaihto toimi-
si kunnolla. Lapsiryhmissä riit-
tää kävijöitä.

Pietilän mukaan toimitilan 
rakentaminen on tarkoitus alkaa 
tulevana keväänä. Valmista pitäi-
si olla marraskuussa.

Uusi ja vanha
liitetään yhteen
Noin 200 neliön kokoiseen uu-
teen rakennukseen seurakunta-
talon viereen tulee päiväkerhoti-
lojen lisäksi kirkkoherranvirasto 
ja henkilöstön tilat. Kirkkoherra 
Markku Tölli kertoo, että uudes-
ta tilasta rakennetaan yhteys seu-
rakuntataloon, joka pysyy enti-
sessä käytössä. 

Rakennettavan toimitilan hin-
ta-arvio on noin 650 000 euroa. 
Summassa on mukana suunnit-
telun ja rakennuttamisen kustan-
nukset.

Tölli ja Pietilä selvittävät, et-

tä rakentaminen on mahdollista 
metsäkiinteistöjen, metsän maa-
pohjan ja puiden myynnin tur-
vin. Metsiä on myyty, mutta ei 
kaikkia. 

– Noin puolet, yli 200 hehtaa-
ria, olemme myyneet mutta met-
säomaisuutta jää seurakunnalle 
suurin piirtein saman verran.

Päätös tehty
riski tiedostaen
Vaikka omaisuutta on myyty ja 
esimerkiksi pappilan myynnis-
tä on vielä säästöjä jäljellä, niil-
lä rahoilla ei vielä uusi raken-
nus nouse. Lumijoen seurakun-
nassa on laskettu tarkasti, että 
Kirkkohallituksen laskentaperi-
aatteiden mukaan he olisivat ke-
väällä saamassa rakennusavus-
tusta.

Muut mediat

YRITYSMAAILMAN ILMAPIIRI 
vaikuttaa epävarmalta ja apaattiselta. 
Liikemiesten puheissa kuuluvat 
levottomuus ja pelko.
Pitäisi saada usko siihen, että 
yrittämisellä ja työnteolla voidaan 
selvitä. Sillä on ennenkin päästy 
eteenpäin. Tarvitaan vastuullisuutta ja 
rehellisyyttä.
Sodan aikana Kyösti Kallio kehotti 
Suomen kansaa etsimään Jumalaa. 
Vaikeina aikoina olen oppinut 
nöyryyttä ja pyytänyt Jumalan 
johdatusta.

Halpa-Hallin perustaja Esko Ylinen
Sana-lehdessä 28.1.

Ku va t :  H e id i  M a k ko n e n

Lapsille uudet kerhotilat   Lumijoella

Piispantarkastus Oulunsalossa tarjosi myös tietopaketin dieselmoottoreista
Hyvä elo puheena Pysäkillä

Pakokaasujen puhdistulait-
teita valmistavan Proven-
tian aulassa on odottava 
tunnelma. Kello on 12 per-

jantaina ja hetkellä millä hyvän-
sä piispa Samuel Salmen seuruei-

neen pitäisi saapua paikalle. 
Markkinoinnista vastaavan 

Hilkka Haapakosken mukaan 
Proventian vieraat ovat yleensä 
yhteistyökumppaneita, asiakkai-
ta tai oppilaitosten edustajia. 

Toimitusjohtaja Jari Lotvo-
nen paljastaakin, että kenenkään 
muun vierailu ei ole herättänyt 
niin paljon puhetta kuin piispan 
visiitti. 

– Osa väestä taisi lähteä jo pa-

koon viikonlopun viettoon, Lot-
vonen vitsailee.

Toimitusjohtajalla ei ole tietoa, 
miksi juuri heidät on valittu yri-
tysvierailun kohteeksi. 

– Se olisi kyllä kiva tietää.

Jonkinlainen arvaus hänel-
lä on: Ehkä se on se ”NOx”, Lot-
vonen sanoo viitaten automerk-
ki Volkswagenin ympärillä vello-
vaan päästökohuun ja typen ok-
sideja tarkoittavaan lyhenteeseen. 

Eeva Hepo-oja toivotti vieraat tervetulleeksi tutustumaan Oulunsalon seurakunnan uuteen toimitilaan Pysäkkiin. Kirkkoherra Petri Satomaan pyynnöstä piispa Samuel Salmi vahvisti uuden tilan ja sen nimen siunauksen. 
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Sauli Pesosen innostus elokuviin alkoi Disneyn piirretyistä.

Mitä jos näin ei kävisi?
– Tämäkin riski on tiedostet-

tu emmekä sitä peittele. Jos näin 
kävisi jostakin syystä, edessä on 
lainan ottaminen. Lainaraha ei 
tietenkään miellytä, mutta pää-

tös rakentamisesta on tehty 
tiedostaen, että hallitsemme 
riskit, kokenut talousmies Pie-
tilä sanoo rauhallisena.

RIITTA HIRVONEN

Ihmisiä

Moniutelias Sauli Pesonen 
arvostaa perhettä

Kioskikirjallisuuden ehdoton tähti: hermostunut ja sul-
keutunut liittovaltion sheriffi Morgan Kane, joka listii 
rikollisia lemmenleikkien ohessa.  

Morgan Kane on yksi klassikoista, joita Oulun elo-
kuvakeskuksen toiminnanjohtaja Sauli Pesonen ahmi poi-
kaiässä 1970-luvulla.

Mutta lukipa Pesonen Hertta- ja Linna-sarjojakin, tohtori 
Stefan Frankia ja muita tyttöjen vesittelyvihkoja. 

Pesonen on aikuisenakin moniutelias. Hän työskentelee elo-
kuvan parissa, käy teattereissa ja museoissa sekä lukee paljon.

Työhön kuuluu Pilkahdus-tapahtuma, jonka elokuva-
keskus järjestää Tuiran seurakunnan ja Oulun ortodoksisen 
hiippakunnan säätiön kanssa. Tänä vuonna esitetään Pawel 
Pawlikowskin elokuva Ida, joka kertoo puolalaisen nunna-
kokelaan elämästä. 

Elokuvista Pesonen innostui jo 1960-luvulla. Ensimmäi-
sen kerran hän pääsi valkokankaan ääreen 3-vuotiaana tui-
ralaisessa Bio Kuohussa, jossa meni Disneyn piirrettyjä.

Pesosen suosikkeja ovat muun muassa Howard Hawksin  
Rio Bravo, Andrzej Wajdan Kanal – kirottujen tie, Ohukai-
nen ja Paksukainen sekä Marx-veljekset. 

Mikä Pesosta kiehtoo elämässä itsessään?
– Menin verrattain myöhään naimisiin ja sain perheen 

siinä samalla. Yhtäkkiä minulla oli vaimo ja lapsia. Nyt mi-
nulla on jo lapsenlapsia ja muutaman vuoden kuluttua ken-
ties lapsenlapsenlapsiakin. Perhe-elämä oli minulle aikoi-
naan kokonaan uutta.

PEKKA HELIN

Pilkahdus-tapahtuma Valveella lauantaina 6.2. klo 12 alkaen. 
Murtumakohtia-teemasta alustaa pastori Árpàd Kovàcs. 
Tapahtumassa nähdään elokuva Ida. Vapaa pääsy.

Millä estetään syrjäytymistä?Gallup
Sunnuntaina käynnistyvän Yhteisvastuukeräyksen 
teemoja mukaillen RT kysyi Oulussa, 
mitkä asiat estävät nuoria syrjäytymästä.

TEKSTIT: MINNA KOLISTAJA
KUVAT: HEIDI MAKKONEN

Ensinnäkin pitää päästä opis-
kelemaan ja töihin. Lisäksi jo-
kaisella nuorella pitäisi olla tur-
vallinen aikuinen. Jos sellaista 
ei ole kotona, se pitäisi saada 
harrastuksen kautta. Tässä jär-
jestöt tekevät hyvää työtä. Päih-
depalveluita ei saisi huonontaa, 
houkutuksille alttiissa iässä ole-
va tarvitsee tukea.

Sinikka Vehkalahti, Oulu

Kotona täytyisi olla vakaat olot 
ja vanhempien kiinnostunei-
ta nuoristaan. Nuoret tarvitse-
vat myös kiinnostavia harras-
tuksia. Harrastaminen maksaa, 
mutta rahanpuute esimerkiksi 
vanhempien työttömyyden ta-
kia ei saisi olla esteenä. Kou-
lukiusaaminen pitää kitkeä. Se 
johtaa helposti syrjäytymiseen.

Taimi Parttimaa, Haapajärvi

Nuoret tarvitsevat mielekästä 
tekemistä. Nuorisotalot ovat hy-
viä paikkoja kokoontua ja tehdä 
yhdessä. Parhaiten nuoret lähte-
vät mukaan, kun saavat kehitel-
lä tekemistä itse. Ei siihen tarvi-
ta välttämättä ohjaajaa.  Jos ka-
veripiiriä ei ole, pitää olla mah-
dollisuus sellaisen syntymiselle 
jossakin muualla kuin koulussa.

Jaakko Saha, Oulu

Lapsille uudet kerhotilat   Lumijoella

Siinä on pitkään 
vilkkunut tieto, että 
Ad Blue -tankki 
pitäisi täyttää, 
ja sitä olemme 
ihmetelleet.

 
Hannele Salmi

Arkkitehti Kari Sipilän havainnekuva kertoo hyvin Lumijoen vanhan 
seurakuntatalon ja suunnitellun uuden toimitilarakennuksen läheisyydestä.

A r k k i t e h t i t o im i s t o  K a r i  S i p i l ä  O y
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Lähituntumaa 
teknologiaan kontissa
Kun seurue saapuu, vieraille an-
netaan kahvitarjoilun ryydittä-
mänä esitys yrityksen ydinosaa-
misesta. Pian käy ilmi, että piis-
pan autotallissa on volkkari. 

– Siinä on pitkään vilkkunut 
tieto, että Ad Blue -tankki pitäisi 
täyttää, ja sitä olemme ihmetel-
leet. Nyt nyt tiedämme viedä sen  
huoltoon, hiippakunta-assistent-
ti, piispatar Hannele Salmi nau-
rahtaa.

Esityksen jälkeen vieraat joh-
datetaan kierrokselle. Ryhmä ah-
tautuu myös merikonttiin, jon-
ne on rakennettu liikuteltava tes-
tauslaboratorio. 

– Oivallinen ympäristö seu-
raavalle James Bond -elokuvalle, 
lääninrovasti, kirkkoherra Juha-
ni Lavanko huikkaa päästessään 
takaisin aurinkoon.

Ainutlaatuista yhteistyötä 
Kyläkamarissa
Seuraavaksi kyyti vie piispan seu-
rueineen Oulunsalon keskustaan. 

Entisen kunnantalon uumenissa 
sijaitsee Pysäkiksi nimetty seura-
kunnan uusi toimitila. 

Paikalle on kutsuttu maa-
nantaisin pidettävän Kyläkama-
rin vapaaehtoisia. Eeva Hepo-oja 
kertoo toiminnan kymmenvuo-
tisesta historiasta ja yhteistyöstä 
SPR:n Terveyspointin kanssa. 

Punaisiin liiveihin sonnustau-
tuneen SPR:n vapaaehtoisen Ei-
la Kähkösen mukaan Kyläkama-
rissa tehtävä yhteistyö seurakun-
nan kanssa on ainutlaatuista ko-
ko maassa. 

– Meitä on kymmenkunta 
eläkkeellä olevaa terveysalan am-

mattilaista vuorollaan päivystä-
mässä. Tavoitteena on ikäihmis-
ten hyvinvoinnin tukeminen. 

– Tärkeää on se, että emme 
puhu aina vain sairauksista vaan 
myös siitä, mikä kaikki on hyvin, 
Hepo-oja jatkaa.

Vapaaehtoiset ja paikalla ole-
vat diakoniatyöntekijät kiittelevät 
Oulunsalon kirkkoherra Petri Sa-
tomaata siitä, että hän on vahvas-
ti ajanut uuden tilan saamista. 

Kirkkoherran kädenjälki nä-
kyy myös konkreettisesti esimer-
kiksi kahvipöydän ylle ripuste-
tussa kangastaulussa.

– Kuten kaikki minut tuntevat 
tietävät, tykkään tehdä käsilläni, 
Satomaa kuittaa kehut.

Piispa Samuel Salmi tekee vuo-
sittain kymmenkunta piispantar-
kastusta. Seuraavana vuorossa on 
Haukiputaan seurakunta 12.–14. 
helmikuuta.   

ELSI SALOVAARA
 
Lisää kuvia www.facebook.com/
rauhantervehdys

Proventialla suunnitteluinsinööri Sauli Halonen esitteli piispa Samuel Salmelle ruudulta työn alla olevaa projektiaan. Taustalla 
Kempeleen seurakunnan pastori Juha Maalismaa, hiippakunta-assistentti Hannele Salmi ja Oulunsalon seurakunnan 
luottamushenkilö Rauno Hekkala. 
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Kolmen polven päiväkerholaiset
 Anna-Maija Sohlo oli Limingan seurakunnan ensimmäinen lastenohjaaja 

Ovi käy ja omakotitalon 
eteisestä kuuluu haala-
rien kahinaa. 

– Terve mummi! 
– Oliko mukavaa päiväkerhos-

sa? Anna-Maija Sohlo kysyy keit-
tiön puolelta. 

Sisään astelee viisi lastenlas-
ta. Mukana äitiään tulevat ter-
vehtimään myös 1-vuotiaan Aa-
tun, 3-vuotiaan Iinan ja 5-vuo-
tiaan Ellan isä Tuomas Sohlo se-
kä 7-vuotiaan Lukan ja 5-vuoti-
aan Millan äiti Saara Kukkonen.

Kun haalarit saadaan naulaan, 
mummi ja lapsikatras ihastelevat 
Ellan kerhovihkoa. 

– Tutulta näyttää, tällaiset mi-
nullakin oli käytössä silloin kun 
aloitin lastenohjaajana.  

Nuoruuden innolla
kutsumustyöhön
Anna-Maija Sohlolla on taka-
naan 35 vuoden työkokemus las-
ten parissa. Limingan seurakun-
nan leivissä hän oli lastenohjaa-
jana melko tarkalleen 20 vuotta, 
vuodesta 1980 vuosituhannen al-
kuun. 

Päivätyön lisäksi häntä työllis-
ti tuolloin perheen maatila.  

– Aamulla lypsin lehmät, huo-
lehdin lasten päivähoidon järjes-

telyistä ja lähdin lastenohjaajan 
hommiin. Olihan se melkoista, 
Sohlo muistelee arkea.

Nykyisin tilalla asuu poika 
Tuomas perheineen. 

Kutsumustyö löytyi surun 
kautta. 

– Esikoisemme menehtyi 
vain muutaman päivän ikäisenä. 
Olimme mieheni Eeron kans-
sa sopimassa hautajaisista sil-
loisen kirkkoherra Markku Ni-
kun kanssa. Hän kysyi, mitä teen 
työkseni, ja kerroin opiskelevani 
lastentarhanopettajaksi. Kun val-
mistuin vuoden päästä, minulla 
oli työpaikka odottamassa. Siinä 
oli johdatusta.

Jonkinlaisia kerhoja Limin-
gassa oli ollut aiemminkin, mut-
ta uusi lastenohjaaja sai käytän-
nössä vapaat kädet päiväkerho-
toiminnan luomiseen. Sohlolla 
on tallessa ensimmäinen työsopi-
mus. Siinä tuntipalkaksi on mää-
ritelty 14 markkaa ja 14 penniä. 

– Suunnittelin, hankin tavarat 
ja pidin kerhot yksin. Kierrätys-
tavarasta ja paperisilpusta askar-
reltiin paljon. Silloin oli sitä nuo-
ruuden intoa, hän toteaa naurun 
kera.    

Alkuun kerholaisia oli 120 ja 
ryhmiä kymmenen. Ryhmiä li-

sättiin sitä mukaa kuin kysyn-
tä kasvoi. Sohlo sai myös työto-
vereita, ja kerhoissa oli aina kak-
si ohjaajaa.  

– Olen iloinen, ettei kenen-
kään tarvitse enää pitää kerho-
ja yksin. Työkaverin kautta oppii 
paljon ja onhan se yhteisöllisem-
pääkin.

Esikoululaiset
lähellä sydäntä
Nyt kaikki kahvipöytään, käy 
mummin kutsu. 

Lapsille on katettu pikkiriik-
kiset kupit. Päiväkerholaisilta ky-
sellään vielä, mitä siellä kerhossa 
oikein tehtiin.  

Ohjelma tuntuu pysyneen sa-
manlaisena: tarinallinen alku- ja 
loppuhartaus, askartelua ja va-

paata leikkiä. Pituuskin on pysy-
nyt kahdessa ja puolessa tunnissa. 

Anna-Maija Sohlon mukaan 
hänen aikanaan työhön tuli lisää 
byrokratiaa. Ennen kuin esikou-
luopetus tuli lakisääteiseksi, päi-
väkerhot olivat suurimmalle osal-
le se paikka, jossa opiskeltiin kou-
lutaitoja. 

– Kun vedin kerhoja yksin, mi-
nulla oli suora yhteys lastenneu-
volaan. Silloin ei ollut työryhmiä 
esimerkiksi koulukypsyysasioita 
miettimässä, Sohlo kertoo. 

Esikoululaiset ovatkin olleet 
aina lähellä hänen sydäntään. 

– Kun seurakunnasta loppui-
vat eskarit, siirryin Rantakylän 
koululle esikoulun opettajaksi. 

Iltapäivät kuluivat luokan-
opettajaopintojen parissa. Nykyi-
sin Sohlo opettaa yhdessä toisen 
opettajan kanssa ”jaettuna opet-
tajuutena” kahta ensimmäistä 
luokkaa. 

– Kun lapset olivat pieniä, päi-
väkerhonopettajana toimiminen 
oli ihannetyö, sillä työt eivät tul-
leet kotiin, toisin kuin luokan-
opettajana.

Kohtaamisia lasten ja 
vanhempien kanssa
Sohlon perheen kaikki kuusi lasta 

kävivät myös päiväkerhossa. 
– Muistan kun mökötin ison 

pyöreän pöydän alla, tytär Saara 
Kukkonen kertoo.

Poika Tuomas Sohlo muistaa, 
että kerhossa oli leluhuone ja hil-
jentymishuone.  Ja lapset kutsut-
tiin aina kokoon triangelin soi-
tolla. 

Anna-Maija Sohlon kokemus 
on, että lapset olivat aiemmin 
rauhallisempia ja vähempään 
tyytyväisiä.

– Monille lapsille päiväkerho 
oli ainoa paikka, jossa pääsi tu-
tustumaan samanikäisiin lapsiin. 

Tärkeää oli, että jokainen lap-
si otettiin henkilökohtaisesti 
vastaan ja saateltiin kotimatkal-
le, ja samalla vaihdettiin kuulu-
misia vanhempien kanssa. Päi-
väkerho tutustutti myös aikui-
sia toisiinsa. 

– Vanhempainilloissa saatoim-
me tehdä vaikka nukenvaatteita, 
Sohlo muistelee. 

Pitkän linjan kasvattaja on 
iloinen, että päiväkerhot kuulu-
vat myös lastenlasten arkeen.

– Päiväkerhot ovat turvallisia 
paikkoja, joissa lapset saavat ol-
la lapsia.

ELSI SALOVAARA

Lapset 
kutsuttiin 
aina kokoon 
triangelin 
soitolla.

Tuomas Sohlo

Takana hymyilevän 5-vuotiaan Ella Sohlon kerhovihkoa tutkivat yhdessä mummin kanssa Milla Kukkonen (5), Iina Sohlo (3) ja Luka Kukkonen (7).

E l s i  S a l ovaa ra
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Kuusivuotias Emma Seppä-
nen silittelee hellästi sylis-
sään kurkkivaa kettua. 

Vanerista muotoiltu 
kettu on Emman suunnittelema 
ja vieressä istuvan Pentti Kinnu-
sen toteuttama yhteisvastuulelu.

– Tämä on Helmi-kettu. Se on 
iloinen ja kiltti eläin. Se asuu met-
sässä kolossa. Naapurissa asuu 
kettukavereita, Emma kuvailee 
eläinhahmonsa luonnetta ja elä-
mää.

Emman kettu on puulelu, jota 
myydään Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi. Sen rinnalla myynnissä 
on myös 5-vuotiaan Pyry Posion 
suunnittelema ja Kinnusen taita-
vin käsin toteuttama koiralelu, si-
tä myytiin jo viime vuonna.

Ystävällinen katse
paperilta vanerille
Idea puulelujen valmistuksesta 
on Kinnusen. Hän on eläkkeellä 
oleva diakoniatyöntekijä, joka on 
toteuttanut vastaavanlaista puu-
leluideaa aiemmin Sodankylässä.  

– Sodankylässä teimme useita 
eläinhahmoja. Mukana oli muun 
muassa kirahvi, leijona ja kissa. 
Suosituimmaksi muodostui kui-
tenkin poro, sitä valmistettiin sa-
toja kappaleita, Kinnunen kertoo.

Oulun eläin löytyi piirustus-
kilpailun kautta. Viime vuoden 
lopulla järjestetyn, 4–6-vuotiaille 
lapsille suunnatun kilpailun voit-

ty lähetyspuoti Siiven työpajassa 
Höyhtyällä. Osa niistä on pinta-
käsitelty Kinnusen kotona. 

– Tarvitsemme lisää kädentai-
toisia ihmisiä valmistamaan le-
luja myyntiin, Kinnunen vink-
kaa kaikille käsityön tekemisestä 
kiinnostuneille. 

Emma on
luova askartelija
Emman äiti Leeni Alatalo ker-
too, että piirustuksia ja askarte-
luja syntyy lähes joka päivä. 

– Emma on hyvin luova askar-
telija. Hän osaa soveltaa ja tehdä 
persoonallisia töitä. Aina ei tehdä 
ohjeiden mukaan, vaan lopputu-
loksessa on omia keksintöjä.

Emman piirustustaidot ovat 
saneet tunnustusta yv-kilpailun 
lisäksi muualtakin. Joulukuus-
sa pieni taiteilija voitti kisan, jos-
sa piti värittää joulukuusi koris-
teluineen.

MIRJA RINTALA

Koko perheen laskiaissunnuntai 
Pyhän Luukkaan kappelissa 
7. helmikuuta. Messu kello 10. 
Hernekeitto ja laskiaispullakahvit 
6 euroa. Yhteisvastuukeräyksen 
aloitus ja myyjäiset. 
Piirustuskilpailun palkitseminen 
ja taidenäyttely. 
Kettulelu on myynnissä 
ensimmäistä kertaa! 

ti Emma kettuhahmollaan.
Kinnunen lähti toteuttamaan 

Emman piirtämää repolaista kol-
mikerroksisesta vanerista. 

– Jalkoja jouduin hieman 
muuttamaan, mutta aika selke-
ästi valmis eläin muistuttaa al-
kuperäistä piirustusta. Tärkeintä 
oli saada Emman luoman ketun 
ilme samanlaiseksi. Helmi-ketul-
la on ystävällinen katse, Kinnu-
nen kertoo ja laittaa piirustuksen 
ja vanerieläimen vierekkäin ver-
tailua varten.

Yhteisvastuuleluja on työstet-

Emma piirsi iloisen 
Helmi-ketun
 Puulelu tulee myyntiin yhteisvastuun hyväksi
 Tuiran koko perheen laskiaissunnuntaissa

Tämä on Helmi-
kettu. Se on 
iloinen ja kiltti 
eläin. Se asuu 
metsässä kolossa. 
Naapurissa asuu 
kettukavereita.

Emma Seppänen

Helmi-ketun piirtäjä Emma Seppänen ja lelun suunnittelija Pentti Kinnunen ovat tyytyväisiä valmiin lelun ulkonäköön.

M i r ja  R in t a la

• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

Kauppurienkatu 23, OULU
Puh. 312 5640, 040 508 1675

Oulun seurakuntayhtymässä on haettavissa

KIINTEISTÖNHOITAJAN
pysyväisluontoinen työsuhde,

sijoituspaikkana kiinteistöpalvelut

KEITTÄJÄN 
määräaikainen tehtävä ajalle 1.4.2016–31.12.2018, 

sijoituspaikkana kiinteistöpalvelut

Hakuaika päättyy 15.2.2016 klo 15.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi/avoimet-tyopaikat.

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu  
seitsemän seurakuntaa, yhtymän johto 
ja kuusi palveluyksikköä. Seurakuntien 
jäsenmäärä on noin 150 000. Päätoimi-
sia työntekijöitä on noin 400.
www.oulunseurakunnat.fi

Paikkoja avoinna

Oulun seurakuntayhtymä hakee hautausmaiden

KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ 2016

Hakuaika 8.2.–22.2.2016 klo 15 mennessä.

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa 
Oulun seurakuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa 

www.oulunseurakunnat.fi/avoimet-tyopaikat.

Oulun seurakuntayhtymään kuuluu  
seitsemän seurakuntaa, yhtymän johto 
ja kuusi palveluyksikköä. Seurakuntien 
jäsenmäärä on noin 150 000. Päätoimi-
sia työntekijöitä on noin 400.
www.oulunseurakunnat.fi

OMAA AIKAA 
OMAISHOITAJALLE
Tarjoamme omaishoitajan vapaan 
järjestämiseen kotihoitopalvelua. 

Hoitajamme huolehtii läheisestä ja 
omaishoitaja saa aikaa omiin me-
noihinsa. Palvelun voi kustantaa 

omaishoidon vapaan palvelusetelillä 
tai maksamalla palvelun itse.

 TIEDUSTELUT: 040 769 8615  
www.caritaslaiset.fi
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Vapaaehtoinen 
tuo avun arkeen
Kun muu apu on kaukana, Tyrnävän seurakunnan 
auttamistiimi jelppii pikku askareissa 

Tyrnäväläisellä Kyllikki 
Kylénillä on ongelma: te-
levisiokanavat ovat sekai-
sin. 

– Kolmoskanava ei näy ollen-
kaan. Vaikka ei se niin kovasti ole 
haitannut.  Kauniit ja rohkeat on 
nykyään yhtä juonittelua, siihen-
kin on jo vähän kyllästynyt.

Kyllikin kanavaongelma saa 
kuitenkin onnellisen lopun: seu-
rakunnan auttamistiimistä löy-
tyy osaamista myös tv-ongelmien 
ratkomiseen. Eipä aikaakaan, kun 
Jukka Tuuri jo istuu Kyllikin te-
levision ääressä, kaukosäädin toi-
sessa ja ohjekirja toisessa kouras-
saan.

Diakoniatyöntekijä Salme 
Kinnunen kertoo haaveilleensa 
jo vuosia tavasta aktivoida seu-
rakuntalaisia vapaaehtoistoimin-
taan. 

– Minulla oli alun perin mie-
lessä jonkinlainen miestenryh-
mä, jossa olisi voinut rassata rikki 
menneitä laitteita, tehdä puutöi-
tä tai vastaavaa. Miehet eivät siitä 
innostuneet.

Kun Haukiputaan seurakun-
nassa perustettiin auttamistiimi, 
Kinnunen viritteli ideaansa uu-
delleen. 

– Kyselin juuri eläkkeelle jää-
neeltä Romppaisen Pentiltä, oli-
siko hän kiinnostunut tulemaan 

tällaisen ryhmään, joka kävisi ih-
misten luona auttelemassa pieni-
muotoisissa tehtävissä. Penttihän 
tarttui heti ideaan. Sen rohkaise-
mana laitoin ilmoituksia Rauhan 
Tervehdykseen, seurakunnan net-
tisivuille ja Facebookiin.

Tähän mennessä on jo muun 
muassa siirretty marjapensaita, 
leikattu pensasaitaa ja puhdistet-
tu rännejä. 

– Kyllä tässäkin rivitalossa var-
masti olisi muitakin avuntarvit-
sijoita kuin minä, Kylén arvelee.

– Jokunen vuosi sitten tääl-
lä oli vielä talonmies. Nyt ei enää 
edes lunta laasta, pääväylät vaan 
aukaistaan talvella.

Kun tuki puuttuu 
tai on kaukana
Salme Kinnusen mukaan autta-
mistiimin ideana on antaa ker-
taluonteista apua ihmisille, jolla 
ei ole lähellä tukiverkostoa autta-
massa.

– Tulemme korjaamaan, kun 
jokin kohta on röhähtänyt. Vaih-
damme pattereita ja lamppuja ja 
vastaavaa. Voimme käydä silloin 
tällöin putsaamassa muutaman 
metrin ovenedustaa lumesta ja 
kolaamassa kulkureittejä piha-
maalla, mutta säännölliseen, laa-
jamittaiseen lumenluontiin em-
me voi ryhtyä.

Auttamistiimissä on tällä het-
kellä viisi miestä. Kinnusen mu-
kaan naisetkin voivat ilmoittau-
tua mukaan. 

– Ei tämän mikään testostero-
niryhmä ole tarkoitus olla! 

– Vapaaehtoisista auttajistam-
me osa on vielä työelämässä, osa 
jo eläkkeellä. Myös nuoret voivat 
tulla rinkiin. Ryhmää rikastutta-
vat myös ihmiset, joilla on jokin 
erityistaito.

Selkeärajaisia
pestejä tarjolla
Tarjolla on oikeastaan ihanteelli-
sia pestejä vapaaehtoisille: tehtä-
villä on selkeä kesto, mihinkään 
pidempiaikaiseen auttamiseen ei 
tarvitse sitoutua.

– Ja vapaaehtoiseksi ryhtyvä 
saa itse määritellä, millaisiin teh-
täviin haluaa ja ehtii lähteä.

Jukka Tuuri ei ole rajannut 
pois mitään auttamisen muotoa. 

– Olen koko elämäni tehnyt 

vapaaehtoistyötä ja koetan aina 
auttaa missä pystyn. Ei auttami-
nen ole mitenkään itseltä pois, 
kysehän on vain muutamista 
tunneista silloin tällöin. Kyse on 
huomaamisesta ja huomaavai-
suudesta.

Tuuri on esimerkiksi opetta-
nut tablettitietokoneen hankki-
neelle sähköpostin käyttöä, tie-
donetsintää sekä valokuvien lä-
hettämistä sähköisesti.

– Nämä ovat niin lyhytkestoi-
sia auttamiskeikkoja, että näis-
tä ei kenenkään elämänrytmi 
sekoa. Kaikki syyt, jotka estävät 
auttamista lähimmäistä, ovat te-
kosyitä.

Kanavat Kyllikin televisioon 
ovat löytyneet. Vieläkö olisi mie-
lessä jotakin avuntarvetta? 

– No juhannuksena pitää vaih-
taa verhot... 

– Kyllä minä kotona niitä oon 
vaihtanut, Jukka ottaa heti kopin. 

– Tähän asti olen vaihdellut 
niitä itse, mutta kyllä se Jukalta-
kin käy, en epäile yhtään, Salme 
sanoo tyytyväisenä.

MINNA KOLISTAJA

Pyynnöt auttamistiimille välittyvät 
diakoniatyöntekijä Salme Kinnusen 
kautta: p. 044 7372 631 tai 
salme.kinnunen@evl.fi.

Seurakunnan auttamistiimistä löytyy osaamista esimerkiksi televisioon ja tietotekniikkaan liittyvissä ongelmissa. Jukka Tuuri on tullut etsimään Kyllikki Kylénin (vasemmalla) 
kateissa olevaa kolmoskanavaa. Auttamispyynnöt koordinoi diakoniatyöntekijä Salme Kinnunen.

M inna Ko l i s t a ja

Kaikki syyt, jotka 
estävät auttamista 
lähimmäistä, ovat 
tekosyitä.

Jukka Tuuri

Vapaaehtoisista 
saatetaan 
selvittää
rikostaustat
Esimerkiksi lastenleirien ja ker-
hojen ohjaajiksi, tupapäivystä-
jiksi ja rippikoulujen yövalvo-
jiksi Oulun seurakuntiin ha-
luavilta saatetaan jatkossa ky-
syä rikosrekisteriote.

Siitä selviää, onko vapaa-
ehtoiseksi hakeutuva saanut 
tuomion lapseen kohdistuvas-
ta, vapauteen kohdistuvasta, 
seksuaali-, väkivalta- tai huu-
mausainerikoksesta.

Laki lasten kanssa toimivi-
en vapaaehtoisten rikostaustan 
selvittämisestä tuli voimaan 
vuonna 2014. 

Vapaaehtoistoimintaa jär-
jestävillä yhteisöillä on mah-
dollisuus tarkistaa vapaaeh-
toisten rikostausta silloin, kun 
tehtävään kuuluu säännölli-
sesti ja olennaisesti alaikäi-
sen opetusta, ohjausta, hoitoa, 
huolenpitoa tai muuta yhdes-
säoloa tai kun vapaaehtoinen 
hoitaa tehtäväänsä yksin.

Rikostausta selvitetään tar-
vittaessa, ei kaikilta. Rikosre-
kisteriotteen hakemiseen tar-
vitaan asianomaisen itsensä 
suostumus.

Ylikiimingin 
seurakuntatalon 
kustannusarvio 
on 1,55 miljoonaa 
Ylikiimingin uuden seurakun-
tatalon rakentaminen nytkähti 
askeleen eteenpäin, kun Oulun 
seurakuntien yhteinen kirkko-
neuvosto hyväksyi talon toteu-
tussuunnitelman. 

Sali mitoitetaan 120 ruokai-
lijalle, kuten Oulujoen seura-
kuntaneuvosto oli esittänyt. 

Uutta vainajien säilytystilaa 
ei tässä vaiheessa rakenneta.

 Kirkkoneuvosto esittää, että 
yhteinen kirkkovaltuusto tekee 
rakentamispäätöksen ja myön-
tää hankkeelle 1,55 miljoonaa 
euroa.

 Seurakuntatalo rakenne-
taan kirkonmäelle, vuonna 
1788 valmistuneen kirkon vie-
reen, vuoden 2016 aikana.

 Hanke rahoitetaan seura-
kuntayhtymän sijoituksia pur-
kamalla.

Rauhan Tervehdyksen 
postituksessa oli 

viime viikolla (viikko 
4) ongelmia. Osa 

osoitteellisista lehdistä 
ei tavoittanut tilaajiaan 
painossa tapahtuneiden 

osoiteaineiston 
tulostusongelmien vuoksi. 

Pahoittelemme!

Botnia Print Oy Ab
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Uudistunut lehtipisteissä.
101000 lukijaa (KMT S2014/K2015).

Voit tilata Askelen myös kotiisi.
Asiakaspalvelu 020 754 2333, asiakaspalvelu@kotimaa.fi

www.askellehti.fi
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Hopeahäät 
kesällä!

Hopeahäät 
Sari Essayah:

Tommy Hellsten koki
hengen pimeän yön

Lapsen yksinäisyys 
satuttaa

Esikois-
lestadiolaisten
hylkäämä 
naispappi

M AT T I  J .  K U R O N E N :

Kaupat auki,
kirkot kiinni

M A R I A N N E  H E I K K I L Ä :

Mitä Jeesus
sanoisi nyt?

TO R S T I  L E H T I N E N :

Totuus kestää 
kuiskauksen

T E E M U  R I N N E :

Heddan tarina
päättyi

10
käskyä kiekko-
legenda Kalevi 
Nummiselta

Kriisistä voi toipua, 
Krito-ryhmissä uskotaan

Mitä sana Krito tarkoit-
taa?

– Krito on lyhenne 
sanoista kristillinen 

toipumistyö. Krito-ryhmä ei ole 
kuitenkaan terapiaryhmä, vaik-
ka monet ovat kokeneet sen tera-
peuttisena. 

 Millaista apua 11. helmikuu-
ta Tuirassa alkavassa Krito-ryh-
mässä voi saada itselleen?

– Ryhmässä voi tutustua it-
seensä syvemmin ja hyväksyä it-
sensä paremmin kaikkine puoli-
nensa. Tavoitteena ryhmässä on 
se, että tiedostaisimme parem-
min tunteemme ja uskallamme 
ehkä kokea niitä todemmin. 

Krito-työn ydin on vertais-
ryhmä, jossa voi kertoa omasta 
elämästään ja sen kipukohdista. 
Mitä elämän kipukohdilla tar-
koitetaan tässä?

– Elämän kipukohdilla tar-
koitetaan omassa elämässä, per-
heessä ja erilaisissa sosiaalisissa 
tilanteissa toistuvasti esiintyviä 
psyykkisiä tai fyysisiä ongelmia. 
Kyse voi olla esimerkiksi masen-
nuksesta tai ahdistuksesta.

Ihmiset saattavat kokea työ-
uupumusta, huonoutta, yksi-
näisyyttä tai jatkuvaa epäonnis-
tumista. Kipukohta voi olla mi-

kä tahansa elämää rajoittava tai 
mieltä liikaa askarruttava asia.

Omista elämänkokemuksis-
ta ja tunteista ei ole välttämättä 
helppo puhua. Miten tämä huo-
mioidaan ryhmässä?

– Ryhmässä jokainen saa ker-
toa sen, mikä tuntuu hyvältä tai 
vain kuunnella muiden kerto-
muksia. Hyväksyvä ilmapiiri ja 
toisten ryhmäläisten rohkaiseva 

katse ja kuuntelu auttavat usein 
vapautumaan.  

Myös toisten kertomukset 
omista kokemuksista ja omista 
tunteista rohkaisevat luottamuk-
seen. 

Tuiran ryhmässä käydään lä-
pi Askeleita häpeästä toipumi-
seen -kirjanen. Onko juuri hä-
peä tunne, joka ryhmissä tulee 
toistuvasti esille?

Häpeä on tunne riittämättömyydestä ja huonommuudesta, kertovat 
ensi viikolla alkavan Krito-ryhmän ohjaajat Kaija Lahtinen ja Heleena Hietala 

– Häpeä kietoutuu moniin 
tunteisiin. Tunteiden taustalla on 
kokemuksia esimerkiksi aiheet-
tomista moitteista, arvostelusta, 
vertailusta tai mitätöinnistä. Hä-
peään voi liittyä myös tunne ul-
kopuolelle jättämisestä varhais-
lapsuudessa, koulussa tai ehkä 
hengellisissä yhteisöissä. 

Häpeä ilmenee eri ihmisillä 
erilaisena käyttäytymisenä, ku-
ten rooleina, riippuvuuksina, it-
sensä hylkäämisenä. Kun ei ole 
ollut tilaa tulla esille omana aito-
na itsenään, on ollut ”pakko” ke-
hittää erilaisia valerooleja. 

Millaisia tavoitteita ryhmäl-
le asetetaan?

– Toivomme, että jokainen voi 
tuntea olevansa tervetullut ryh-
mään omana itsenään ja voivansa 
kasvaa itsensä tuntemisessa, ym-
märtämisessä ja arvostamisessa 

Jumalan luomana, lunastamana 
ja rakastamana ihmisenä. 

Ryhmässä jokaisen tulisi saa-
da kokea hyväksyntää ja myötä-
tuntoa. 

Kun ihmiset rohkaistuvat pu-
humaan henkilökohtaisista asi-
oistaan, miten heitä suojellaan 
siltä, että kerrotut asiat eivät le-
viä ryhmän ulkopuolelle?

– Jokaisen kokoontumisker-
ran aluksi luemme Krito-ryhmän 
säännöt yhdessä läpi. Siellä sano-
taan muun muassa, että kenellä-
kään ei ole oikeutta kertoa ryh-
män ulkopuolella mitään sellais-
ta, mitä joku toinen itsestään ker-
too ryhmässä.

Voiko ensimmäiseen kertaan 
11. helmikuuta tulla tutustu-
maan Krito-toimintaan ilman 
sitoutumista?

– Ilman muuta. Ilmoittautua 
tulee kuitenkin etukäteen tämän 
viikon tai ensi viikon alussa.

RIITTA HIRVONEN

Ilmoittautuminen Tuiran Krito-
ryhmään on viikoilla 5–6 ryhmän 
ohjaajille, Heleena Hietala, 050 5644 
152 tai Kaija Lahtinen, p. 040 5966 
979. Ryhmästä on myös ilmoitus 
lehden sivulla 19.

Ystävänpäivän konsertilla hyvää lapsille

Jazz-sävyistä, groovaavaa, 
herkkää ja melodista mu-
siikkia soittava Kairos-yh-
tye esiintyy ystävänpäivänä 

14. helmikuuta kello 18 Oulujo-
en kirkossa. 

Seitsemästä ammattimuu-
sikosta koostuva yhtye soittaa 
omaa musiikkia, jota ovat säveltä-
neet yhtyeen jäsenet Mikko Sorri 
ja Päivi Pulkkinen.

Oulujoen konsertin lippujen 
tuotto menee Oys:n lasten syö-
päosaston hyväksi.

– Haluan tuoda musiikillani 
toivoa, lohtua ja rohkaisua kuuli-
joillemme. Oulujoen konsertissa 

voimme antaa konkreettisen kä-
denojennuksen sinne, missä apua 
tarvitaan todella. 

Konserttia tukevat Oulujoen 
seurakunta, Kansanlähetys, Uus-
heräys, Sley, Kellonkartanon ys-
tävät, Oulun Kristillinen koulu ja 
viisi oululaista apteekkia. 

– Olen todella iloinen tällaises-
ta yhteistyöstä, musiikinopettaja 
Päivi Pulkkinen sanoo.

Konsertin ohjelma maksaa 10 
euroa.

Kairos-yhtye on perustettu 
vuonna 2013, ja se on pitänyt kon-
sertteja eri puolella Suomea.

Häpeä ilmenee eri 
ihmisillä erilaisena 
käyttäytymisenä, 
kuten rooleina, 
riippuvuuksina, 
itsensä hylkäämisenä. 

Kaija Lahtinen ja Heleena Hietala ovat koulutettuja Krito-ryhmän ohjaajia. 

Auttamistyö on monelle syy kuulua kirkkoon

Vanhusten, vammaisten, 
köyhien, syrjäytyneiden 
sekä kolmannen maail-
man ihmisten hyväksi 

tehtävä auttamistyö sekä hauta-
usmaiden ylläpito ovat suomalai-
sille tärkeimpiä syitä kuulua kirk-
koon. 

Myös lapsille ja nuorille tarjot-

tava toimintaa pidetään tärkeänä.
Kirkollisista toimituksista 

hautaan siunaamista pidetään 
edelleen tärkeänä. 

Sen sijaan kaste, kummius 
ja kirkkohäät ovat menettäneet 
hieman merkitystään varsinkin 
miesten keskuudessa.

Usko, kristilliset arvot ja mah-

dollisuus osallistua jumalanpal-
velukseen ovat tärkeitä kirkkoon 
kuulumisen syitä etenkin yli 
50-vuotiaille.

Evankelisluterilaisen kirkon 
tarkistettu jäsenmäärä oli vuo-
den 2015 lopussa 3 999 414 hen-
kilöä. Kirkkoon kuuluu nyt 72,9 
prosenttia suomalaisista.

Pe k ka H e l i n
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Ilmoitusmarkkinointi Pirjo Teva
020 754 2284, 040 680 4057

pirjo.teva@kotimaa.fi

Yhdistykset

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Tervetuloa! Seurat kuultavissa netistä: www.oulunrauhanyhdistys.fi

Kirkko lähelläsi radiossa ja verkossa

Palautteet ohjelmista:  
p. 044 3161 563 / 
Mervi Päivärinta (ma–pe), 
Oulun seurakuntayhtymä,  
Radiostudio, 
PL 122, 90101 OULU.  
Ohjelmatiedot ja jutut verkossa:  
www.oulunseurakunnat.fi/
verkkokirkko

ja Heta Haanperä. Uusinta ke 
10.2. klo 15.15.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz,
www.radiopooki.fi
Su 7.2. klo 9.45 Radiopyhäkou-
lu: mitä laskiainen ja paasto tar-
koittavat? Kirsi Isola.
Klo 10 messu Karjasillan kir-
kosta.
 
Suora lähetys osoitteessa 
www.virtuaalikirkko.fi 
Lähetykset tallennetaan Virtu-
aalikirkon videoarkistoon.
Su 7.2. klo 10 jumalanpalvelus 
Oulun tuomiokirkosta ja Ou-
lunsalon kirkosta.

Radio YLE 1, 90,4 MHz, 
www.yle.fi/radio1
Aamuhartaus maanantaista 
lauantaihin klo 6.15–6.25, toi-
nen lähetys klo 7.50.
Iltahartaus maanantaista per-

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz,
www.radiodei.fi
Su 7.2. klo 8.45 Radiopyhä-
koulu: mitä laskiainen ja paas-
to tarkoittavat? Lastenohjaa-
ja Kirsi Isola Oulujoen seura-
kunnasta.
Oulun ev.lut. seurakuntien 
aluelähetys klo 9.55–12. Kuul-
tavissa myös osoitteessa www.
radiodei.fi.
Klo 10 messu Oulun tuomio-
kirkosta. Virret: 54, 288, 728, 
55, 301, 517, 227 ja 336:1,4-5
Klo 11.30 Radiopyhäkoulun 
uusinta aamulta.
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa kerrotaan panee-
likeskustelusta, jonka aihei-
na ovat Pauliina Rauhalan ro-
maani Taivaslaulu ja samanni-
minen Heta Haanperän ohjaa-
ma teatteriesitys. Studiovierai-
na paneeliin osallistuvat kant-
tori Tommi Hekkala ja ohjaa-

jantaihin klo 18.50–19, lauan-
taisin klo 18.
Su 7.2. klo 10 jumalanpalvelus 
Pyhän Mikaelin kirkosta Kirk-
konummelta. Virret: lastenvir-
si 29, virsikirjasta 334, 430,73, 
416:1-4.

YLE TV1
Pisara-hartaus lauantaisin kello 
15.10 ja uusintana maanantaisin 
kello 11.05.
Su 7.2. klo 10 Yhteisvastuukerä-
yksen 2016 avaus Kuopion tuo-
miokirkossa. 

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14.00 
Tervetuloa!

Herännäis-/ Siionin virsiseurat: su 7.2 klo 18.30 Kempeleen keskustan 
seurakuntakodissa, to 11.2 klo 18.00 seurat ja vuosikokous Raahen seura-
kuntakodin pienessä salissa
Maallikkopäivät 12.-14.2.2016 Raudaskylän Kristillisellä Opistolla 
Ylivieskassa
Pe 12.2. klo 18.00 Aloitus ja Jukka Hautala “Kansanopistojen merkitys 
ennen ja nyt” sekä klo 19.00 seurat, La 13.2 klo 9.00 Yrjö Sorvari “Hen-
gen köyhyys”, klo 13.00 Matti Nuorala “Me maallikot”, klo 15-16.30 
yhteistä pohdintaa, klo 18.30-20 Sanaa ja veisuuta
Su 14.2. ohjelma jatkuu  Siionin virsien Juhlasunnuntain ohjelman 
mukaan. Osallistujat varaavat majoituksen ja ruokailut  Opiston Infosta: 
p. 08 4276 200 tai info@rko.fi. Tarkemmat tiedot osoitteessa www.h-y.fi. 
Tied. Matti Nuorala 040 7796871
Siionin virsien Juhlasunnuntai su 14.2.2016 Ylivieskan kirkossa
klo 10.00 messu, klo 13.00 Kansanveisuut ja klo 15.00 Juhlakonsertti.
Tervetuloa

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS www.h-y.fi

To 4.2. klo 19 Nuortenilta.
Su 7.2. klo 16:30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat Vesa Pöyhtäri.

Rukoushuone
Koulukatu 41, Oulu

Su 7.2. klo 14 Seurat, Ilkka Keränen 
Ma 8.2 klo 14 Raamattupiiri  

Tervetuloa!
Oulun seudun Uusheräys ry

Muut seurakunnat

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

La 6.2. alkaen klo 10.30 Israel Youth Conference, 
Eliel Fos, Eric Benson, Mari Palomäki. La 6.2. klo 
19 Israel Youth Conference iltajuhla. Su 7.2. klo 
11 Jumalanpalvelus, Eric Benson, Hannu Orava, 
Seurakuntakuoro. Lastenkokoukset ja seimi. Ma 
8.2. klo 18 Sykarin kaivolla, ilta naisille. Ma 8.2. 

klo 18 Vanhimmiston kokous. Ke 10.2. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta/
Davar, Hannu Orava, Arto Rukajärvi, Jari Virtanen. To 11.2. klo 12 Päiväpiiri. 
Päivärukous ti, ke ja to klo 11.

TILAISUUDET TOPPILASSA Paakakatu 2 ja 3. La 6.2. klo 11-13 Soppaa ja evan- 
keliumia. T-C. Ma 8.2. klo 15-18 Majakka-kahvio. Ti 9.2. klo 18 Majakka-ilta.
TERVETULOA!

To 4.2. klo 19 Lähde-ilta, Henry Lindgren, Eija Soini, Romanilauluryhmä, 
aihe: ”Tule ja seuraa minua”. Pe 5.2. klo 12 Varttikirkko & ruokajakelua, 
klo 19 Helmi (nuortenilta). Su 7.2. klo 11 Ehtoolliskirkko, pyhäkoulu, 
Saint’s club, Risto Wotschke & nuoret, aihe: Efesolaiskirje osa 1. Ti 9.2.  
klo 10 Äitimiitti & taaperotapaaminen. Ke 10.2. klo 18 Varkki-ilta.  
Tervetuloa!

Su 7.2. klo 11.00
EHToollISJuMAlANPAlVEluS

kE 10.2. klo 19.00
SANAN JA RukoukSEN IlTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Pakkahuoneenkatu 17

pelastusarmeija.fi /oulu      Facebook: Oulun Osasto

Viikko-ohjelma:
To klo 13 Raamattu- ja rukouspiiri.
Su klo 10.30 rukouskokous, klo 11 jumalanpalvelus ja pyhäkoulu. 
Puhuu luutnantti Kaisa Mäkelä-Tulander, aihe: luominen.
Ma klo 13 Maanantaikerho.
Ti klo 10 hartaus, klo 10.30-13 Taukopaikka-kahvila.
Ke klo 17 Veljesliitto.

MUUTOT JA ASUNTOJEN
TYHJENNYKSET

P. 0400 801 406
kuljetuskeranen@luukku.com

Lähetä surunvalittelusi.

punaisenristinkauppa.fi  
    Adressien tekstaus 
tai puh. 020 701 2211

OULUN PIPLIASEURAN
VUOSIKOKOUS SU 21.2.,
klo 10 Messun ja kirkkokahvien 
jälkeen Limingan seurakunta- 
talossa noin klo 11.30.
Tervetuloa jäsenet ja raamattu - 
lähetyksestä kiinnostuneet!
Hallitus

Kokouksia 

Oulun Sotaveteraanikuo-
ro järjestää 30-vuotis-
juhlakonserttinsa 14. 
helmikuuta Oulun tuo-

miokirkossa kello 18.
Nykyisin 55 aktiivilaulajaa 

käsittävässä  kuorossa laulaa yhä 
neljä Tammenlehvä-tunnusta 
kantavaa sotaveteraania, iältään 
jo yli 90-vuotiaita. 

Lähes kaikki laulajat ovat ko-
keneet sotaa ainakin sota-ajan 

lapsena tai sotaveteraanin poi-
kana. 

Yhteistä heillä on myös halu 
tukea sotaveteraanien toimintaa 
ja perinnetyötä kuoromusiikin 
keinoin sekä sotaveteraanijärjes-
tön tukijäseninä vahvistaa vete-
raanisukupolven elämäntyön ar-
vostusta.  

Kirkkokonsertin ystävänpäi-
vänä johtaa Mihkel Koldits. Ur-
kurina on Rauno Rännäli, pu-

heen pitää lääninrovasti Juhani 
Lavanko. Mukana on myös poi-
kakuoro Ynnin pojat.

Juhlavuotensa aikana kuoro 
esiintyy muun muassa kansalli-
sen veteraanipäivän valtakunnal-
lisessa pääjuhlassa 27. huhtikuuta 
Ouluhallissa.

Kuoron juhlavuoden pääta-
pahtumaa vietetään 15. lokakuu-
ta Muistojen illassa.

Sotaveteraanikuorolla 30-vuotis-
juhlakonsertti ystävänpäivänä

Kirkon perheneuvonnan 
asiakasmäärä jatkaa kas-
vua. 

Kaikkiaan perheneu-
vonnasta sai apua yli 18 000 ih-
mistä viime vuonna. 

Perheneuvonnan asiakkais-
ta reilut 40 prosenttia on miehiä. 
Yhä useammin miehet ovat myös 
yhteydenottajia ja ensimmäisen 

keskusteluajan varaajia.
Yleisimmät syyt hakeutua per-

heneuvontaan ovat parisuhteen 
vuorovaikutusongelmat, eroon 
liittyvät kysymykset sekä uskot-
tomuus.

Vuonna 2015 suurin osa neu-
vottelukeskusten asiakkais-
ta oli edellisten vuosien tapaan 
30–39-vuotiaita pienten lasten 

vanhempia. 
– Pikkulapsivaihe kuormit-

taa ja haastaa perhe-elämää. Pu-
humisen ja kuuntelemisen taidot 
joutuvat koetukselle, samoin ky-
ky tehdä kompromisseja, sanoo  
Kirkkohallituksen kasvatus ja 
perheasiat -yksikön johtaja Päivi 
Kähkönen.

Parisuhdeongelmiin yhä useammin 
apua kirkon perheneuvonnasta
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Kivun kasvot
Se hetki, kun evankeliumin sokea mies saa yhteyden 
ohikulkevaan Jeesukseen – miltä hänen kasvonsa näyttävät? 
Kaikki keskittyminen kohdistuu näihin sanoihin. 
Syviä merkityksiä täynnä olevat sanat kertovat kaiken. 
Elämänkäänne on tässä hetkessä mahdollinen. 

Ohikulkijatkin jo tunnistavat hädän, he hyssyttelevät. 
Vaientavat. Häpeävät hätää. 

Huutajan kasvot ovat rehelliset. Kukaan ei huuda hätäänsä 
hymy huulilla eikä vaikene toisten mieliksi. 

Jeesus pysähtyy. Hän, joka itse huutaa kipuaan ristillä ja 
tunnistaa syvyyden. Armahtaa.

Voisiko olla toisin? Ilmeettömien kasvojen kipu? 
Kivettyneiden kasvojen kipu? Lasittuneen katseen kipu? 

Kaikki totta. 
Suomalaisen surusävelen ilmiasu. Ei aina kovin äänekäs. 

Ei useinkaan kovin kekseliäs. Vain levollisen tyyni ilme 
kärsimyksen äärellä tuntuu vieraalta, toiseen kulttuuripiiriin 
kuuluvalta. 

Meillä kipu ei vie kasvojen menettämiseen. Kipu voi viedä 
uuden äärelle.

Ohikulkijoiden olemus vapautuu. Syvyyden halki on 
kuljettu yhdessä. ”Saat näkösi. Uskosi on parantanut sinut.”

SAIJA KRONQVIST
hiippakuntasihteeri

Oulun tuomiokapituli

Sunnuntai 7.2.2016
Psalmi: Ps. 31:2-6
1. lukukappale: Jes. 58:1-9
2. lukukappale: 1. Kor. 13
Evankeliumi: Luuk. 18:31-43

Freeim
ag

es

1. Kor. 13
Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä mutta minulta 
puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. 
Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki 
salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, 
niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en 
olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville 
ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa mutta minulta puuttuisi 
rakkaus, en sillä mitään voittaisi.
    Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei 
kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei 
etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, 
ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se 
kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii.
    Rakkaus ei koskaan katoa. Mutta profetoiminen vaikenee, 
kielillä puhuminen lakkaa, tieto käy turhaksi. Tietämisemme on 
näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista, mutta kun 
täydellinen tulee, vajavainen katoaa.
    Kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli 
ja lapsen ajatukset. Nyt, kun olen mies, olen jättänyt sen mikä 
kuuluu lapsuuteen. Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, 
kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt 
tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin 
Jumala minut täydellisesti tuntee.
    Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin 
niistä on rakkaus.

Luuk. 2: 22-33
Jeesus kutsui kaksitoista opetuslastaan luokseen ja sanoi heille: 
”Me menemme nyt Jerusalemiin. Siellä käy toteen kaikki se, mitä 
profeetat ovat Ihmisen Pojasta kirjoittaneet. Hänet annetaan 
pakanoiden käsiin, häntä pilkataan ja häpäistään ja hänen 
päälleen syljetään, ja he ruoskivat häntä ja tappavat hänet. 
Mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista.” Opetuslapset 
eivät ymmärtäneet Jeesuksen sanoista mitään. Asia pysyi heiltä 
salassa, eivätkä he käsittäneet, mitä Jeesus tarkoitti.
    Kun Jeesus lähestyi Jerikoa, tien vieressä istui sokea mies 
kerjäämässä. Kuullessaan, että tiellä kulki paljon väkeä, 
mies kysyi, mitä oli tekeillä. Hänelle kerrottiin, että Jeesus 
Nasaretilainen oli menossa siitä ohi. Silloin hän huusi: ”Jeesus, 
Daavidin Poika, armahda minua!” Etumaisina kulkevat käskivät 
hänen olla hiljaa, mutta hän vain huusi entistä kovemmin: 
”Daavidin Poika, armahda minua!” Jeesus pysähtyi ja käski tuoda 
hänet luokseen. Mies tuli, ja Jeesus kysyi häneltä: ”Mitä haluat 
minun tekevän sinulle?” Mies vastasi: ”Herra, anna minulle 
näköni.” Silloin Jeesus sanoi hänelle: ”Saat näkösi. Uskosi on 
parantanut sinut.” Siinä samassa mies sai näkönsä, ja hän lähti 
seuraamaan Jeesusta ylistäen Jumalaa. Ja kaikki, jotka näkivät 
tämän, kiittivät ja ylistivät Jumalaa.

Sanan 
aika
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Minä olen Barak. Asun Ugandassa 
Rwamwanjan pakolaisasutuksessa, 
joka on väliaikainen koti jo 60 000 
kongolaiselle pakolaiselle. 

Me kaikki olemme joutuneet jättämään ko-
timme Kongoa mielivaltaisesti riivaavien sissi-
joukkojen takia. Saavuin Ugandaan yksin, ku-
ten useat muutkin meistä.

KONGOSSA MINULLA OLI perhe, ystäviä ja 
unelmia tulevaisuudesta. Perheeseeni kuului 
rakastavat vanhemmat sekä neljä siskoa. Minä 
olin perheeni toiseksi vanhin ja ainoa poikalap-
si. Isäni oli liikemies ja maanviljelijä. 

Perjantaisin isällä oli tapana viedä koko 
perhe vierailemaan sukulaisten ja ystävien luo-
na. Pidin kovasti kitaran soittamisesta. Opin 
soittamaan kirkossa, jossa kävimme perhee-
ni kanssa. 

Yhdessä koulutoverieni kanssa suunnitte-
limme usein tulevaisuutta. Minä halusin seura-
ta isäni jalanjälkiä ja ryhtyä liikemieheksi, kun-
han valmistuisin koulusta. Isälläni oli 700 leh-
mää ja lisäksi hän omisti ison maapalan, jonka 
oli perinyt vanhemmiltaan. 

SITTEN KAIKKI MUUTTUI. Isäni mailta löytyi 
arvokkaita mineraaleja ja kultaa. Valtion viran-
omaiset kiinnostuivat maasta ja alkoivat vaatia 
niitä itselleen. 

Tämä maa, joka oli kuulunut perheelleni su-
kupolvien ajan, haluttiin ottaa meiltä pois. Isä-
ni oli koulutettu mies. Hänellä oli hyviä suhteita 
kaupungin viranomaisiin, ja hän ryhtyi taistele-
maan perheemme oikeuksien puolesta. 

Tämä ei valtion edustajia miellyttänyt, mei-
dät haluttiin lähettää Ruandaan. Kongon val-
tion mielestä tutsien ei kuulunut omistaa maa-
ta. Isäni raportoi tapahtuneesta Kongon valtion 
ylimmälle tasolle, mikä johti siihen, että kau-
punkiimme sijoitetut valtion sotilaat alkoivat 
juonia perhettämme vastaan. 

KOTIIMME HYÖKÄTTIIN öisin useita kertoja. 
Meitä peloteltiin ja uhkailtiin. Lopulta isääm-
me syytettiin Ruandan sissijoukkojen kanssa 
toimimisesta ja juonittelusta Kongon hallitus-
ta vastaan. 

Eräänä yönä kotiimme hyökättiin jälleen ja 
koko perheemme vietiin kauas joen rannalle. 
Meidät kaikki käskettiin istumaan joen pen-
kalle. Siellä meille sanottiin, että perhettämme 
oli varoitettu tarpeeksi usein ja kehotettu lähte-

Ilman muita en olisi enää elossa
Kongolainen Barak on kokenut pitkän pakomatkan, joka jatkuu yhä

mään. Joella kaikki perheenjäseneni surmattiin. 
Minä pääsin pakenemaan puhtaasti sattu-

man johdosta. Piileskelin metsässä viisi päivää 
ja elin syömällä ruohoa. Luulin tulevani hulluk-
si. Olin tuolloin 21-vuotias. 

VIIDEN PÄIVÄN PIILESKELYN jälkeen uskal-
tauduin tielle. Hyppäsin hiiliä kuljettavan re-
kan kyytiin ja pääsin lähimpään kylään. Olin 
nälkäinen ja koputin erään talon oveen. Minut 
päästettiin sisälle ja sain ruokaa. 

Kun olin syönyt vatsani täyteen, talon isäntä 
vaati minulta rahaa. Kerroin hänelle, että olin 
joutunut pakenemaan, eikä minulla ollut yh-
tään rahaa mukanani. Isäntä löi minua ja raa-
hasi minut kylän puheenjohtajan puheille. 

Puheenjohtaja oli ystävällinen nainen, joka 
maksoi ruokani ja tarjosi minulle yösijan. Olin 
hänen luonaan yhdeksän kuukautta. Kun väki-
valtaisuudet laajenivat Kongossa, lähdin koh-
ti Ugandaa. 

KUN YLITIN UGANDAN RAJAN, kohtasin Kon-
gon armeijan sotilaita. He kysyivät minulta, 
miksi pakenen Kongosta. Kerroin heille, että 
pakenen sotaa, kuten monet muutkin. Minulle 
osoitettiin suunta vastaanottokeskukseen, jon-
ne ihmiset kävelivät jalkaisin. 

Vastaanottokeskuksessa viivyin kolme viik-
koa. Sieltä minut vietiin Rwamwanjan pakolai-
sille tarkoitetulle asutusalueelle. Minulle osoi-
tettiin pala maata, ja sille paikalle minun tuli 
rakentaa itselleni koti. 

Ku va t :  A i j a  S aa r i

Pakolaisten asutusalueella Ugandassa ei ole telttoja vaan ihmiset asuvat eri tavoin kyhätyissä rakennuksissa, 
joihin YK:n pakolaisjärjestö UNHCR lahjoittaa kattomuovit.
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Ilman muita en olisi enää elossa

Minulle annetulle maatilkulle oli kuitenkin 
jo joku muu ehtinyt tehdä peltonsa. Viljelijä uh-
kasi minua väkivallalla, jos en siirtyisi maalta 
pois. Raportoin asiasta alueen päällikölle ja on-
gelma ratkaistiin. 

Sain elellä hetken rauhassa, kunnes ongelmat 
alkoivat jälleen. 

ERÄÄNÄ ILTANA OLIN KÄVELYLLÄ tuttavani 
kanssa, kun ohi ajava moottoripyörä ajoi minut 
kumoon. Kaaduin soratielle ja loukkasin itseni 
pahoin. Kun pääsin ylös, näin moottoripyöräl-
lä ajaneen miehen kasvot. Hän oli yksi sotilais-
ta, jotka murhasivat perheeni. 

Menetin tajuntani ja minut vietiin sairaa-
laan. Kun pääsin sairaalasta, minut kuljetettiin 
asumaan tyhjäksi jääneeseen taloon pakolais-
asumuksen toiselle laidalle. Sain poliiseja tur-
vakseni. 

Tästä huolimatta eräänä yönä elokuussa 2014 
talooni tunkeuduttiin sisälle. Tunkeutujia oli 
kolme, joista kaksi oli perheeni murhanneita 
sotilaita. Miehet sanoivat minulle, että he ei-
vät tulisi jättämään minua rauhaan ja vainoai-
sivat minua, kunnes perheeni mailla ei olisi pe-
rijää jäljellä. 

NAAPURISSANI ASUVA VANHA NAINEN oli 
kuullut ääniä talostani, ja hän huusi muita 
apuun. Naapurini pelastivat minut. Päädyin 
jälleen sairaalaan, josta minut siirrettiin asu-
maan turvataloon. 

Kongolainen Barak on kokenut pitkän pakomatkan, joka jatkuu yhä

Yhteis-
vastuuvaroilla 
nuorille hyvää
Yhteisvastuukeräys on Suomen ev.lut. kirkon 
vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia 
syntyperään, uskontoon tai poliittiseen 
vakaumukseen katsomatta Suomessa ja 
kehitysmaissa.

60 prosenttia tuotosta menee Kirkon 
Ulkomaanavun välityksellä kehitysyhteistyöhön 
ja katastrofiapuun. 
Tänä vuonna rahaa kerätään Ugandaan, jossa varoilla 
tuetaan muun muassa nuorten ammattikoulutusta. 
Länsi-Ugandaan, Rwamwanjan pakolaisleirille on 
rakenteilla ammattikoulu, johon valitaan opiskelijoiksi 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevia pakolais- ja 
ugandalaisnuoria.  

20 prosenttia käytetään vuosittain 
valittavaan kohteeseen Suomessa. 
Kotimassa yhteisvastuuvaroilla torjutaan tänä vuonna 
nuorten syrjäytymistä partiotoiminnan avulla. Tuoton 
avulla helpotetaan eri paikkakunnilla erityisryhmien, 
kuten maahanmuuttajien, erityistä tukea tarvitsevien 
sekä vähävaraisten osallistumista partiotoimintaan. 

20 prosenttia keräystuotosta menee 
kirkon ja paikallisseurakuntien 
tekemään avustustyöhön. 

OLIN MENETTÄNYT KAIKEN toivoni ja halu-
sin pois. Onnistuin hankkimaan rotanmyrk-
kyä, jonka avulla yritin lopettaa elämäni. Muut 
turvatalon asukkaat kuitenkin löysivät minut 
henkitoreissani ja veivät minut sairaalaan. Sel-
viydyin jälleen.

KUN OLIN SAIRAALASSA, YK:n pakolaisapu 
tuli avukseni ja ryhtyi järjestämään minulle 
turvallista paikkaa asua. Minut siirrettiin asu-
maan turvataloon, jonka naapurissa on polii-
sien asunto. Nyt asun täällä yhdessä toisen eri-
tyistä suojelua tarvitsevan nuoren kanssa. 

YK:n henkilökunta on auttanut minua pal-
jon. En usko, että olisin hengissä ilman heitä. 
Heidän apunsa ja tukensa ansiosta pystyn nyt 
myös kertomaan tarinaani. Aikaisemmin pu-
huminen oli minulle liian vaikeaa. 

TÄÄLLÄ TURVATALOSSA PYSTYN elämään. 
Saan ruokaa, saippuaa ja pesuvettä. Kuitenkin 
talo tuntuu minusta vankilalta. En uskalla liik-
kua talon ulkopuolella tai luottaa ihmisiin, kos-
ka tiedän, että minua etsitään yhä. 

Pidän taloa ympäröivän rautaportin aina 
lukossa. En pysty nukkumaan öisin ja stressin 
vuoksi minulle on tullut sydänvika ja vatsahaa-
va. Minulla on myös elämäni varrella aiheutu-
neita vammoja, joita pitää hoitaa säännöllisin 
väliajoin sairaalassa. 

En tiedä, olenko koskaan täysin turvassa. 

RWAMWANJASSA MINULLA ON yksi serkku, 
pieni poika. Hän käy toisinaan tervehtimässä 
minua. Haluaisin kovasti opiskella ja valmis-
tua psykologiksi. Haluaisin pystyä auttamaan 
muita, kuten YK:n henkilökunta on auttanut 
minua. Haluan kiittää heitä sydämeni pohjasta. 

Toivon myös joskus pystyväni antamaan lap-
senlapsia kuolleelle isälleni. Haaveilen soittava-
ni vielä joskus kitaraa. 

OLEN OLLUT MUKANA nuorten ryhmässä, jossa 
on myös muita erityisen haavoittuvassa asemas-
sa olevia pakolaisnuoria. Ryhmässä olen voinut 
nauraa ja tehdä erilaisia harjoituksia ikätoverei-
deni kanssa. Tiedän, että meitä kaikkia yhdis-
tää suru ja suuri menetys. Kaikesta huolimatta 
saan voimaa siitä, että voin olla hyvien ihmis-
ten kanssa ja saan muuta ajateltavaa. 

Yksin olen omien ajatusteni ja kipeiden 
muistojen vanki. 

AIJA SAARI

Tarinan henkilön nimi on muutettu turvallisuussyistä. 
Jutun kirjoittaja toimi Opettajat ilman rajoja -verkon vapaaehtoisena 
Ugandassa Rwamwanjan pakolaisasutuksessa. 
Marraskuun lopussa Barak sai oululaisen yksityishenkilön lahjoittamana 
kitaran Rwamwanjaan. 

Ku va t :  A i j a  S aa r i

Pakolaisten asutusalueella Ugandassa ei ole telttoja vaan ihmiset asuvat eri tavoin kyhätyissä rakennuksissa, 
joihin YK:n pakolaisjärjestö UNHCR lahjoittaa kattomuovit.
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Jumala 2.0? kutsuu pohtimaan 
omaa paikkaa elämässä

Menot Oulun seurakunnissa 4.–11.2.2016

Kirkolliset toimitukset 
Avioliittoon vihkimisestä, kastamisesta, hautaan 
siunaamisesta ja muista kirkollisista toimituksista 
sovitaan Oulussa kunkin seurakunnan omassa 
kirkkoherranvirastossa. 
Kirkkoherranvirastot ovat avoinna kirkollisten 
toimitusten sopimista varten ma–pe klo 9–16. 

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset
Keskusrekisteri, Isokatu 17, p. (08) 3161 303
avoinna ma–pe klo 9–16.

Tilavaraukset
Muut kuin kirkollisiin toimituksiin liittyvät tila-
varaukset kirkkoherranvirastoista ma–pe klo 9–16.

Palveleva puhelin
p. 01019 0071 su–to klo 18–01 ja pe, la klo 18–03, 
puhelun hinta pvm/mpm.
Lankapuhelimesta soitettaessa puhelu maksaa pai-
kallispuhelumaksun verran. Matkapuhelinta käytet-
täessä laskutusperusteena ovat oman operaattorin 
puheluhinnat. Huom! Kaikki operaattorit eivät sisäl-
lytä paikallispuheluita puhepaketteihinsa.

Seurakuntatyön  
erityispalvelut 
Diakoniset erityispalvelut
Isokatu 17, 90100 Oulu
avoinna ma–pe klo 9–16 p. (08) 3161 321. 
Lapsi- ja perhetyön diakoni 
 Kari Rekilä, p.  , p. 050 5211 065
Kehitysvammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Christa Moilanen-Hyttinen, p. 040 5156 935
Päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä
 Tellervo Kianto, p. 040 7564 022
Kuulovammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Anne-Mari Kyllönen, p. 040 5912 657
Näkövammaistyön diakoniatyöntekijä 
 Paula Mustonen, p. , p. 050 4305 178
Erityisnuorisotyöntekijä
 Outi Leinonen, p. 040 5747 118
Erityisnuorisotyöntekijä
 Anja Saukkomaa, p. 040 5747 119
Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja
 Mari Tuokkola, p. 040 5025 010
Vanhustyön pastori 
 Markku Palosaari, p. 044 3161 420, yhteydenotot  
 puhelimitse tai markku.palosaari@evl.fi

Kasvatustyön erityispalvelut
Kansainvälisentyön pastori
   Árpád Kovács, p. 040 5242 778
Oppilaitospastori Katariina Pitkänen, p. 050 3868 677
Yliopistopastori Ari Savuoja, p. 040 5245 919
Vs. oppilaitospastori Terttu Laaksonen, p. 044 3161 450
Oppilaitospastori
   Virpi Sillanpää-Posio, p. 044 3161 581 (virkavapaalla)
Oppilaitostyön ja kansainvälisen työn diakoni
   Salla Tuominen, p. 040 5747 132
Kirkkomuusikko Taina Voutilainen, p. 044 3161 729
Nuorisomuusikko Esa Rättyä, p. 040 5747 125
Soittokunnan toiminnanohjaaja
   Johanna Kari, p. 040 8414 680
Partio Sanna Parkkinen, p. 040 5747 116

Perheasiain neuvottelukeskus
Isokatu 17, 90100 Oulu
ajanvaraus ma–pe klo 9–12, ke myös klo 13–16, 
p. 044 3161 557 

Sairaalasielunhoito
Johtava sairaalapastori
 Hannele Lusikka p. 040 5797 806

Kehitysvammaistyö
Kehitysvammaistyön pastori 
 Elina Hyvönen, p. 040 5797 805
Kehitysvammaistyön pastori 
 Hanna Fähnrich, p. , p. 050 4334 104

Kaikki yhteystiedot www.oulunseurakunnat.fi

Lauantaina 13.2. jär-
jestetään Oulussa Ju-
mala 2.0? -tapahtu-
ma, jonne kutsutaan 

18–35-vuotiaita nuoria ai-
kuisia. 

Tapahtuma alkaa kel-
lo 14 Keskustan seurakun-
tatalossa ja päättyy Oulun 
tuomiokirkossa kello 21.30 
alkavaan messuun. 

– Päivän aikana pohdi-
taan omaa paikkaa elämäs-
sä, nyt ja tulevaisuudessa. 
Kuulemme puheenvuoro-
ja siitä, miten ihmiset ovat 
löytäneet oman reittinsä ja 
paikkansa, kertoo nuoriso-
työnohjaaja Mono Kuop-
pala. 

Tilaisuudessa haastetaan 
myös kurkistamaan omaa 
suhdetta Jumalaan: Tarvit-
seeko se päivitystä? Mihin 
Jumala tarvitsee minua? 
Entä mitä tarkoittaa glo-
baalikutsu 24/7?

Päivä aloitetaan yhtei-
sessä kahvipöydässä, jossa 

Elämän polku

Kastetut: 

Tuomiokirkko: Mikael Juho 
Alexander Kuusela, Iisa Ali-
na Ursula Lampela.
Haukipudas: Oskar Eemeli Sa-
muel Paaso, Ruuben Jeremia 
Määttä, Sanja Aila Isabella 
Oksanen, Saara Maria Kärki.
Karjasilta: Aava Silvia Hämäläi-
nen, Saimi Hilja Marikki Kaup-
pi, Enna Helmi Koskipaasi, Eli-
as Otto Iivari Luontio, Niila Ris-
to Aslak Luukkonen, Amanda 
Ameyo Kaarina Pietilä.

Kiiminki: Milja Emilie Kur-
kela.
Oulujoki: Vilma Sofia Karja-
lainen, Tobias Benjamin Ko-
lehmainen, Aava Elea Sauk-
konen.
Oulunsalo: Ellen Olivia Lei-
no.
Tuira: Olivia Hanna Katariina 
Eskeli, Aarni Jaakko Hautala, 
Lenni Juha Magnus Koskela, 
Neela Sofia Luukkonen, Harri 
Ahti Ilmari Pietilä, Vivian Sal-
me Tapani.

on mahdollisuus tutustua 
toisiin ja päivän teemaan. 

Kahvin jälkeen kuullaan 
kolme puheenvuoroa oman 
reitin löytämisestä. Puhuji-
na ovat Tytti Sakaranaho, 
Otso Laxenius ja Paulus 
Pikkarainen. 

Tämän jälkeen osallis-
tujat voivat valita kuudes-
ta kaistasta omalle reitille 
sopivan yhteisen työsken-
telyn.

Näkökulmien ja koke-
musten jakamisen jälkeen 
alkaa Ilta Lauran kanssa 
-talk show, jossa toimittaja 

Laura Siltalan haastatelta-
vana ovat muusikko-näyt-
telijä Aki Louhela, nuori 
kirkkovaltuutettu Samuel 
Jyrinki ja tuleva lähetys-
työntekijä Mirka Kaukaa. 

Tapahtuma päättyy kel-
lo 21.30 alkavaan Maailmo-
jen messuun, joka toteute-
taan englannin, suomen ja 
arabian kielellä. 

Messujatkot pidetään 
Keskustan seurakuntata-
lolla.

Tapahtumapäivän mu-
siikista vastaavat house-
band Oulujoki All Stars ja 

Jumalanpalvelus Oulun 
kaupunginsairaalan ala-aulassa 

laskiaissunnuntaina 7.2. klo 13–14. 

Toimittaa Juha Tahkokorpi. 
Saarnaa Pekka Mustakallio. 

Kanttorina Taina Voutilainen. 
Mukana Sarastus-kuoro.

Pizzeria Täyskymppi
sunnuntaina 14.2. klo 12 alkaen 

Hintan seurakuntatalolla (Hintantie 89).

Oulujoen seurakunnan kymppisynttärit 
2006 syntyneille tytöille ja pojille.

Paikkoja on jäljellä, vielä mahdut mukaan! 
Ilmoittaudu osoitteessa: www.oulunseurakunnat.fi/
tapahtumat ja hakusanalla ”Pizzeria Täyskymppi”.

Lisätiedot: Marika Alakopsa, p. 040 7186 925.

Vihityt
Tuomiokirkko: Mika Wil-
liam Pigg ja Sara Juulia Ran-
ta-Nilkku.
Oulujoki: Jaakko Sakari Pää-
talo ja Kati Johanna Utriai-
nen.
Tuira: Janne Johannes Kamp-
pinen ja Jenni Marjaana Sa-
demies.

Kuolleet
Tuomiokirkko: Jorma Kale-
vi Hartikka 70, Kerttu Elina 
Lamminmäki 91, Erkki Aar-
no Seppänen 80, Laura Ka-
tariina Sipola 91, Eeva Maija 
Tukki 88, Reijo Kalervo Väy-
rynen 82.
Haukipudas: Viljo Kalevi 
Huusko 72, Raili Orvokki Ala-

talo 69.
Karjasilta: Aino Aho 88, Eb-
ba Maria Katariina Köttö 88, 
Martti Ilmari Määttä 73, Rit-
va Kastehelmi Santaniemi 56, 
Helli Maria Annikki Suonpe-
rä 93.
Kiiminki: Yrjö Alvar Liika-
nen 75.
Oulujoki: Heikki Olavi Nie-
melä 66, Irja Helinä Pellikai-
nen 80, Timo Esko Similä 67, 
Reijo Johannes Kaarne 77.
Tuira: Maili Margareta Ho-
lappa 85, Suoma Laila Iso-
metsä-Eira 90, Vappu Kaari-
na Jokinen 81, Maria Eliina 
Karvonen 89, Yrjö Olavi Ne-
valainen 87, Elsi Viola Sep-
pälä 94, Reijo Pekka Jaakob 
Siira 82, Maire-Solveig Su-
si 71.

Amani. Maailmojen mes-
sun musiikista vastaavat 
Esa Rättyä ja Taina Vouti-
lainen & band.

Tapahtuman järjestävät 
Oulun hiippakunta, Oulun 
ev.lut. seurakunnat ja kym-
menen Oulun seudulla toi-
mivaa kirkon opiskelija- ja 
lähetysjärjestöä. 

Tapahtuman tarkem-
pi ohjelma löytyy verkko-
sivulta www.oulunhiippa-
kunta.evl.fi/koulutus-ja-
kehittaminen/jumala-2-0/

Mihin Jumala 
tarvitsee 
minua? Entä 
mitä tarkoittaa 
globaalikutsu 
24/7?

Lisätietoa:  toiminnanohjaaja mari.tuokkola@evl.fi  
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Vanhan Pappilan lähetyspii-
ri to 4.2. ja 11.2. klo 13  Van-
ha pappila. Vanhan Pappilan 
lähetyspiiri kokoontuu lähe-
tyksen ja Raamatun henges-
sä. Kahvirahalla tuemme Em-
ma Holmströmin työtä Kam-
bodzassa. Tervetuloa uudet 
ja vanhat!
Torstain raamattupiiri to 
4.2. ja 11.2. klo 13 Vanha 
pappila.
Raamattupiiri to 4.2. klo 15  
Intiön srk-koti. Urpo Luok-
kala. 
Hiljaisuuden rukoushetki to 
4.2. ja 11.2. klo 18 Keskustan 
srk-talo. 
Aamupiiri la 6.2. klo 10 Van-
ha pappila. 
Yksinäisyydestä yhteyteen 
la 6.2. klo 18 Vanha pappila.
Messu su 7.2. klo 10 Oulun 
tuomiokirkko. Toimittaa An-
na-Mari Heikkinen ja avus-
taa Salla Autere. Kanttorina 
Henna-Mari Sivula ja urkuri-
na Péter Marosvári. Lähetys 
www.virtuaalikirkko.fi. Radi-
ointi Radio Dei.
Messu su 7.2. klo 13 Heinäto-
rin srk-talo. Toimittaa teol.yo 
Anni Rimpiläinen ja avustaa 
Mari Flink, kanttorina Lauri-
Kalle Kallunki. 
Opettajien raamattupiiri 
ma 8.2. klo 15 Vanha kappeli. 
Rauhanyhdistyksen kirkko-
seurat ti 9.2. klo 19 Oulun 
tuomiokirkko. Petri Satomaa 
ja Pentti Vinnurva. 
Raamattupiiri ti 9.2. klo 19 
Intiön srk-koti.

Raamattupiiri ke 10.2. klo 17 
Heinätorin srk-talo. 
Keskiviikkoseurat ke 10.2. 
klo 18 Vanha pappila. Leila 
Ikonen. 
Messu ke 10.2. klo 18 Ou-
lun tuomiokirkko. Toimit-
taa Jouko Lankinen, avustaa 
Ari-Pekka Metso ja kanttori-
na Péter Marosvári. 
Ompeluseurat to 11.2. klo 19 
Intiön srk-koti.

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerho to 4.2. 
ja 11.2. klo 10.30 Heinätorin 
srk-talo. 
Pienoismallikerho su 7.2. klo 
15 Heinätorin srk-talo. Kerho 
on tarkoitettu pienoismalli-
en ja figuurien rakantajil-
le. Kerhossa voi opiskella ra-
kentelua ja tutustua malli-
en esikuvien historiaan yh-
dessä samanhenkisten kans-
sa. Rakentelu on kärsivälli-
syyttä vaativa harrastus, jo-
ka samalla opettaa histori-
aan ja teknikkaan liittyvissä 
asioissa. 
Kryptan Soppapäivä ti 9.2. 
klo 11–16 Oulun tuomiokir-
kon kryptassa. Ovet avautu-
vat laskiaisen merkeissä. Tar-
joamme edullisesti herne-
keittoa ja laskiaispullia, joko 
nautittavaksi paikan päällä 
tai kotiin vietäväksi. Omaa 
astiaa valitessa kannattaa 
huomioida kuumankesto. 
Myytävänä myös ihania kä-
sitöitä Silmukassa. Soppapäi-
vän tuotto yhteisvastuulle.
Silmukka käsityöpiiri ke 
10.2. klo 10 Oulun tuomio-
kirkon krypta. Silmukka ko-

koontuu Kryptassa kahvin, 
kohtaamisen ja käsitöiden 
merkeissä. 
Nuorisotyön päivystys ke 
10.2. klo 15 Keskustan srk-
talo. Mahdollisuus vaihtaa 
livenä kuulumisia nuoriso-
työnohjaajan kanssa. Lisät. 
Käkkärä Kärkkäinen, p. 040 
5747 183.
Lautapeli-ilta ke 10.2. klo 18  
Keskustan srk-talo. Viehät-
tävätkö sinua klassikkolau-
tapelit vai uudemmat inno-
vaatiot? Erilaisia pelejä löy-
tyy seurakunnan puolesta, 
myös oman pelin voi ottaa 
mukaan. 
Eläkeläisten kerho to 11.2. 
klo 12.30 Intiön srk-koti.
Lenkkiryhmä to 11.2. klo 18  
Keskustan srk-talo. Yhteinen 
iltalenkki kaupungin alueella. 
Ulkona lenkkeilyn pakkasraja 
on -15 astetta. Kylmällä säällä 
pidämme sisällä rentoutusta 
ja/ tai venyttelyä. Lisät.  Mo-
no Kuoppala, p. 040 5747 124.

Apua ja tukea
tarvitseville

Päihdetyön aamukahavit to 
4.2. ja 11.2. Keskustan srk-ta-
lo. Päihde- ja kriminaalityön 
diakonin aamukahavitilai-
suus klo 9–10. 
Teetä, tekemistä ja tarinoi-
ta -matkaryhmän lähetys-
kahvila – kohtaamispaikka 
la 6.2. klo 18  Keskustan srk-
talo. Kahvilaan voi ottaa su-
kankutimen mukaan, juoda 
teetä, parantaa maailmaa ja 
kohdata uusia ihmisiä. Kah-
vilassa on mahdollisuus os-
taa edulliseen hintaan tee-

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 3161 401
Isokatu 17, 90100 Oulu
ouluntuomiokirkko-
seurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 072 
tavattavissa 
ma–to klo 10–14
Kirkko ja toimipaikat
Tuomiokirkko
Kirkkokatu 3a,
Keskustan srk-talo
Isokatu 17,
Heinätorin srk-talo  
Aleksanterinkatu 71,
Intiön srk-koti   
Intiönpolku 2,
Vanha pappila  
Asemakatu 6

Oulun
tuomiokirkko-
seurakunta

tä ja pientä purtavaa. Lisät. 
Anneli Nieminen, p. 040 5747 
105. Matkaryhmään mahtuu 
vielä mukaan.
Diakonian ajanvaraus ma 
8.2. Keskustan srk-talo. Ajan-
varaus taloudellisissa asioissa 
ma klo 9–11 p. 044 3161 419 
tai käymällä paikan päällä, 
Isokatu 17.
Diakonian aamu ti 9.2. klo 9 
Keskustan srk-talo. Työttömi-
en ja vähävaraisten maksu-
ton aamupala ja kaikenikäis-
ten juttutupa. Aamupala tar-
jolla klo 10.30 asti. 
Työttömien ja vähävarais-
ten ateria ke 10.2. klo 12  
Heinätorin srk-talo. Ruokai-
lun hinta 2 €. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Keskustan perhekerho to 
4.2. ja 11.2. klo 10 Keskustan 
srk-talo. Maksuton. 
Tupa alakoululaisille to 4.2., 
ti 9.2. ja to 11.2. klo 12.30  
Keskustan srk-talo. Ei ennak-
koilm., maksuton. 

Heinätorin perhepyhäkou-
lu su 7.2. klo 13  Heinätorin 
srk-talo. Ei ennakkoilm., mu-
kaan voi tulla milloin vain. 
Maksuton. 
Puuha- ja askartelukerho 
1.–4.-lk   ma 8.2. klo 17.30  In-
tiön srk-koti. 
Jumppakerho 3.–6.-lk  ma 
8.2. klo 18 Kansainvälinen 
koulu, Kasarmintie 4, liikun-
tasali.
Kokkikerho 4.–6.-lk  ma 8.2. 
klo 18 Heinätorin srk-talo. 
Ennakkoilm. Vapaita paikko-
ja voi kysyä:  Kaija Siniluoto, 
p. 050 5249 779.
Heinäpään perhekerho ti 
9.2. klo Heinätorin srk-talo. 
Maksuton. 
Kokkikerho 1.–3.-lk  ti 9.2. 
klo 17.30  Heinätorin srk-ta-
lo. Ennakkoilm. Vapaita paik-
koja voi kysyä: Kaija Siniluo-
to, p. 050 5249 779.
Liikuntakerho 1.–3.-lk ke 
10.2. klo 16 Myllytullin kou-
lu, Kirkkokatu 1. 
Puuhakerho 1.–6.-lk ke 10.2. 
klo 17.30 Keskustan srk-talo. 

Kaupunkiseurat helmikuussa
To 4.2. kello 18 Kaiken kansan seurat Kiimingissä 
Vanhan koulun Montin-salissa (Kirkonniementie 6), 
Seija Helomaa. 

La 13.2. kello 17 Kauneimpien ja kauheimpien 
hengellisten laulujen seurat Pyhän Tuomaan 
kirkolla (Mielikintie 3). Petteri Tuulos, 
kanttori Anu Arvola-Greus.

Su 28.2. klo 16 Entisten rippikoululaisten seurat 
Keskustan seurakuntatalon Iso seurakuntasali. 

Kouluikäisten lasten 
perheleiri 

pe 4.3. klo 18 – ke 9.3. klo 12 
Juuman leirikeskuksessa. 

Tuomiokirkkoseurakunnan ja Oulujoen seurakunnan 
kouluikäisten lasten perheleirillä (perheessä tulee ol-
la yksi kouluikäinen lapsi) on mielekästä toimintaa 
koko perheelle.

Leirillä kukin perhe voi järjestää oman päiväohjel-
mansa haluamallaan tavalla. Me järjestämme erilai-
sia mahdollisuuksia leirikeskuksessa päivän viettävil-
le. Mahdollisuuksia on mm. pilkkimiseen, hiihtoon 
(hiihtoladut lähtevät pihasta), nikkarointiin/ askar-
teluun, lumikenkäretkiin. Mukana on paljon erilaisia 
pelejä. Ohjelmassa on tulilla istuskelua, muurinpoh-
jalettuja ja makkaranpaistoa. Vetoahkioita on hiih-
toretkiä varten 2 kpl, puhdasta luontoa ja raitista il-
maa riittää. Hoijakka antaan tarpeen tullen vauhtia 
leiriläisille. Sauna on lämmin joka ilta.

Kukin perhe voi osallistua leirille haluamansa ajan. 
Leiri laskutetaan jälkikäteen toteutuneen leiriajan 
mukaan. Hinta aikuinen 25 € / vrk, lapsi 4–18-v.  
15 € / vrk, alle 4-vuotiaat ilmaiseksi. Sisaralennus 
-25%. Hintaan sisältyy täysihoito leirikeskuksessa, lei-
riohjelma tarvikkeineen ja tapaturmavakuutus Ou-
lun ev.-lut seurakuntien jäsenille.

Leirille saavutaan omin kyydein. Ilmoittautumisen 
yhteydessä kerrotaan, mille ruualle perhe saapuu lei-
rikeskukseen ja mikä on viimeinen ateria, millä per-
he on mukana.
Ilmoittautuminen sähköpostitse pertti.putila@evl.
fi 14.2. mennessä. Lisätietoja leirillä mukana olevil-
ta nuorisotyönohjaajilta Pertti "Purtsi" Putilalta, p. 
040 5062 883 ja Kaija Siniluodolta, p. 050 5249 779.

”Niin kivet huutaisivat.”
Luuk. 19:40

Raamattu ja arkeologia 
-koulutuspäivä

torstaina 25.2. Oulussa, Keskustan srk-talossa

Ohjelma:
09.15 Aamukahvi
09.45 Aamuhartaus, rovasti , TL Jouko Lankinen
10.00 Päivän tavoite, hiippakuntasihteeri Matti Laurila
10.15 Arkeologian merkitys Raamatun   

ymmärtämisen kannalta, TT Eero Junkkaala 
  Keskustelua
11.45 Lounas 
12.30 Ajankohtaista Raamatun maan arkeologiasta  

ja nykypäivästä, TT Eero Junkkaala
  Keskustelua
14.00 Seminaarin päätös, 
  hiippakuntasihteeri Matti Laurila
14.15 Kahvit

Raamattukouluttaja, TT Eero Junkkaala on väitellyt 
Raamatun maan arkeologiasta ja toiminut opettajana 
oppilaitoksissa monissa eri maissa. 
Koulutus on tarkoitettu seurakuntien työntekijöille, 
vastuunkantajille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

Päivän hinta on 25€ (sis. kahvit ja lounaan). Ilmoit-
tautumiset 18.2. mennessä sakastin kautta tai 
kv. työn hiippakuntasihteeri Matti Laurilalle, 
matti.laurila@evl.fi. 

Järjestäjät: Oulun tuomiokirkkoseurakunta 
ja Oulun hiippakunta

Tervetuloa! 

Tuomiokirkkoseurakuntaan kootaan uusi

Tuomiokirkkoseurakunnan 
lauluyhtye

Yhtye on tarkoitettu jo pidempään kuoro- tai yksin-
laulua harrastaneille työikäisille laulajille. Kuorolaisil-
ta edellytetään valmiutta omatoimiseen työskentelyyn.  

Yhtyeen tarkoitus on rikastuttaa tuomiokirkkoseura-
kunnan jumalanpalveluselämää sekä järjestää omia kon-
sertteja. Ohjelmisto koostuu haasteellisesta kuoro- ja 
yhtyelaulumateriaalista. Lauluyhtye harjoittelee viikoit-
tain tuomiokirkkoseurakunnan tiloissa. Yhtyeeseen py-
ritään koelaulun kautta. 

Lisätiedot: Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kanttori, 
kuoronjohtaja, Henna-Mari Sivulalta, p. 040 7450 160, 
henna-mari.sivula@evl.fi.

Käy tykkäämässä!
www.facebook.com/oulunseurakunnat

Yhteisvastuukeräyksen avaus 
sunnuntaina 7.2. klo 11 Keskustan seurakuntatalossa.

Tuomiokirkkoseurakunnan yv-keräys avataan jumalan-
palveluksen jälkeen kirkkokahvilla Kanelissa, Isokatu 17. 
Olet lämpimästi tervetullut toteuttamaan keräystä lipas-
kerääjänä ovelta ovelle tai kaupan edessä. Tarvitsemme 
myös talkoolaisia eri tapahtumiin. Tuotolla tuetaan syr-
jäytymisvaarassa olevia nuoria Suomessa ja Ugandassa.  
Ota yhteyttä ja kysy lisää sekä ideoi keräystä 
yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa. 
Diakonissat Heidi Karvonen, p. 040 5747 091 
ja Kirsi Karppinen, p. 040 5747181.
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Esikkoryhmä tiistaisin klo 
10–12 Jäälin kappelissa.

Harrastukset ja kerhot
Poikakuoron junnukuoro 
uusille laulajille aloittaa to 
4.2. klo 16.30–17 Olli Heikki-
län johdolla seurakuntakes-
kuksessa. Kuorosta voi kysel-
lä olli.heikkila@gmail.com tai 
Jarkko-kanttorilta, p. 0400 
487 187.
Juttunurkka ma 8.2. klo 10–
13 Jäälin kappelissa.
Diakoniapiiri ma 8.2. klo 13–
14.30 Jäälin kappelissa.
Naisten kasvuryhmä ti 9.2. 

Mielenterveyskahvila 

p. 044 7310 232. 
Juttukahvila ke 10.2. klo 13 
Martinniemen srk-kodilla. 
Juttukahvilassa kahvittelem-
me, hiljennymme hartaudes-
sa ja ohjelmoimme kerhoa 
yhdessä yhteiseksi iloksi. Jut-
tukahvilaan ovat tervetullei-
ta kaikki, joilla on päiväsai-
kaan mahdollisuus kokoon-
tua yhteen. 
Gospel-bändi ke 10.2. klo 
18 Wirkkulassa. Tule soitta-
maan musiikkia, jolla on tar-
koitus! Haukiputaan seura-
kunnan gospel-bändi koos-
tuu eri-ikäisistä nuorista. 
Bändi säestää seurakunnan 
Gospel-messuja ja esiintyy 
erilaisissa tapahtumissa. Li-
sätietoa: Katri Haapakorva, 
p. 045 6576 122. 
Lähetyspiiri pe 12.2. klo 
12.30 srk-keskuksen neuvot-
teluhuoneessa.
Nuorten ilta pe 12.2. klo 18-
21 Wirkkulassa. Rippikoulu-
laiset saavat merkin oltuaan 
tunnin nuorten illassa. Illois-

klo 13 Jäälin kappelissa.
”Olkkarin rupatteluklupi” 
ke 10.2. klo 13–15 Seniorita-
lon olohuoneessa (Terveystie 
3, Kiiminki), teemalla ”Ystä-
vyys on lahja”. Olkkarin ru-
patteluklupi on tarkoitet-
tu kaikenikäisille eläkeläisil-
le. Ohjelmassa on teemallista 
rupattelua, hartaus, yhteis-
laulua ja kahvittelua. Kau-
empana asuvilla on mahdol-
lisuus tilata kyyditys ma 8.2. 
klo 15 mennessä Jaana Kon-
tiolta p. 040 5793 248. Elä-
keläisten seurakuntakerho-
laiset kokoontuvat jatkossa 
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
haukiputaan.seura-
kunta@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Haukiputaan kirkko 
Kirkkotie 10

Seurakuntakeskus, 
Vakkurila, Wirkkula
Kirkkotie 10

Martinniemen srk-koti 
Repolantie 2

Kellon srk-koti 
Kylätie 8

Haukiputaan
seurakunta

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. 040 5844 406 
Kirkonniementie 6
90900 Kiiminki
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Kirkko ja toimipaikat

Kirkko ja 
seurakuntakeskus
Kirkonniementie 6

Leirikeskus Suvela
Pasontie 40

Jäälin kappeli
Rivitie 9

Vanha koulu
Kirkonniementie 6

Kirkkopirtti
Kirkonniementie 6

Kiimingin
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Perhemessu su 7.2. klo 10 
kirkossa. Toimittaa Seija He-
lomaa, avustaa Annaleena 
Peltoniemi, kanttorina Sari 
Wallin.
Raamattupiiri to 4.2. klo 10 
Montin-salissa.
Sanan ja rukouksen ilta su 
7.2. klo 18 Jäälin kappelissa, 
Seija Helomaa, Sari Wallin.
Kaiken kansan seurat to 4.2. 
klo 18 Montin salissa. Kahvia, 
lyhyitä puheita, yhteislaulua. 
Puhujat erilaisista ev.lut.kir-
kon sisällä toimivista liikkeistä. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakoniatyön taloudellisis-
sa asioissa ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11 p. 040 
7008 151.
Työttömien ja pienitulois-
ten ruokailu ma 8.2. klo 11–
12 Jäälin kappelissa.
Työttömien ja pienitulois-
ten aamupuuro ma 8.2. klo 
9.30–10.30 Kolamäessä Kii-
mingin Vanhustentaloyhdis-
tyksen kerhohuoneella Ki-
vitie 1 E (käynti pihan puo-
lelta).

Lapsille ja
lapsiperheille

Perhekerhot Kirkkopirtissä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelissa torstaisin klo 
9.30–11. 
Perhekahvilat Kirkkopirtis-
sä perjantaisin klo 9.30–11 ja 
Jäälin kappelissa maanantai-
sin klo 9.30–11. 

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Konfirmaatiomessu su 7.2. 
klo 10 kirkossa. Toimittaa 
Martti Heinonen, kanttorina 
Hannu Niemelä. Konfirmoi-
tavana syysripari 1.
Konfirmaatiomessu su 7.2. 
klo 13 kirkossa. Toimittaa Ja-
ri Flink, kanttorina Eeva Ho-
lappa. Konfirmaatiossa syys-
ripari 2.
Rukouspiiri to 4.2. ja 11.2. 
klo 15 srk-keskuksessa.
Raamattupiiri ke 10.2. klo 18 
srk-keskuksessa.
Tuhkakeskiviikon messu ke 
10.2. klo 19 kirkossa. Toimit-
taa Pekka Aittakumpu, kant-
torina Hannu Niemelä, laulu 
Johanna Kropsu.

Musiikki
Eläkeläisten musiikkipiirin 
kevätkauden ensimmäinen 
kokoontuminen to 4.2. klo 
13 srk-keskuksen monitoimi-
salissa. Lauletaan ja perehdy-
tään musiikkiin mm. kuunte-
lun kautta. Musiikkipiiri ei 
ole kuoro. Vetäjänä kantto-
ri Hannu Niemelä.

Harrastukset ja kerhot 
Seurakuntakerho eläkeläi-
sille ma 8.2. klo 13 Jokivar-
ren vanhustentalolla, to 11.2. 
klo 13 srk-keskuksessa ja to 
11.2. klo 13 Kellon srk-kodil-
la. Halutessasi voit ilmoit-
tautua taksilistalle kerho-
kuljetuksia varten. Taksikyy-
ti maksaa 3 € / suunta. Tak-
silistalle ilm. diakoniatoimis-
toon maanantaisin klo 9–11, 

Kerolaan, p. 045 1393 993. 
Omaishoitajien vertaistu-
kiryhmä ti 9.2. klo 13 srk-
keskuksen neuvotteluhuo-
neessa. Ryhmässä keskustel-
laan luottamuksella kunkin 
omaishoitotilanteista ja muis-
ta ajankohtaisista aiheista, 
pullakahvien kera. Lisätietoja 
vetäjältä diakonissa Heli Puu-
perä, p. 040 5898 362. 
Diakonian puhelinpäivystys 
maanantaisin klo 9–11 talo-
udellisen avun hakemiseksi,  
p. 044 7310 232.

Muut menot
Yhteisvastuukeräyksen 
aloitus su 7.2. klo 11.30 seu-
rakuntakeskuksen monitoi-
misalissa. Infoa keräyskoh-
teista, kevään tapahtumista 
ja keräyslippaiden jako. Pai-
kalla diakonissat Minna Simi-
lä ja Johanna Kerola. 
Piispantarkastus Haukipu-
taan seurakunnassa pe 12.2. 
ja su 14.2. Pe 12.2. klo 8 aa-
muhartaus ja aamupala srk-
keskuksessa. Su 14.2. klo 10 
piispanmessu kirkossa, jonka 
jälkeen yleinen piispantarkas-
tus kirkossa ja lounas srk-kes-
kuksessa. Tilaisuuden jälkeen 
avoimet ovet seurakuntakes-
kuksessa, tervetuloa tutustu-
maan uudistettuihin tiloihin!
Rauhanyhdistykset: Hauki-
pudas: seurat su 7.2. klo 16 
ry:llä. Kello: ompeluseurat pe 
5.2. klo 18.30 ry:llä, seurat su 
7.2. klo 17 ry:llä. Jokikylä: om-
peluseurat pe 5.4. klo 18.30 
Sanna ja Kari Vengasaholla, 
Hiukkalantie 22, seurakunta-
päivä su 7.2. klo 14 ry:llä.

sa aina jotain ohjelmaa. Tule 
ja katso, mitä milläkin kerral-
la tehdään! 
Lukupiiri ma 15.2. klo 18 srk-
keskuksen neuvotteluhuo-
neessa. Kirjana Crawen Mar-
garet; Kuulin pöllön kutsuvan.

Lapset ja lapsiperheet
Koulun jälkeen Tuvalle tors-
taisin! Tupa on torstaisin 4.2. 
alkaen klo 14–16 Wirkkulas-
sa järjestettävää koulun jäl-
keistä toimintaa ja tarkoitet-
tu alakouluikäisille tytöille ja 
pojille.  Tuvassa voit viettää 
aikaa tehden läksyjä, leikki-
en, pelaten ja pientä välipa-
laa syöden. Tupaan ei tarvit-
se etukäteen ilmoittautua ja 
se on maksutonta toimintaa. 
Lisätietoja: Elisa Manninen, 
p. 050 5133 225.
Varkkamissio-kerho torstai-
sin klo 16.30 Wirkkulassa. 
Missionuoret to 4.2. klo 18 
srk-keskuksen neuvottelu-
huoneessa.
Hiihtolomaleiri 10–14-vuo-

tiaille 7.–9.3. Isollaniemellä. 
Ilm. 11.1.–15.2. osoitteessa 
www.oulunseurakunnat.fi/
tapahtumat. Leirimaksu 26 €. 
Leiri on tarkoitettu ensisijai-
sesti haukiputaalaisille. Lisä-
tietoja: Pekka Rintamäki, p. 
040 5436 960 ja Tarja Kainu-
lainen, p. 040 8245 861. Leiri-
kirje lähetetään osallistujille. 
Perhekerhot torstaisin klo 
9.30–11 Kellon srk-kodissa se-
kä perjantaisin klo 10–11.30 
Wirkkulassa, Martinniemen 
srk-kodissa ja Jokelan van-
halla koululla. Perhekerho 
on lasten ja aikuisten yhtei-
nen kerho, johon voi tulla il-
man ilmoittautumista, silloin 
kun itselle sopii. Kerhossa hil-
jennytään pieneen hartaus-
hetkeen, kahvitellaan, lau-
letaan, leikitään ja askarrel-
laan. Lisätietoja: p. 040 5471 
472, outi.palokangas@evl.fi.

Apua ja tukea
tarvitseville

Aamupuuro srk-keskukses-
sa ma 8.2. Klo 9.50 aamu-
hartaus, klo 10 tarjolla puu-
roa, leipää ja kahvia. Aamu-
pala on maksuton, halutes-
saan voi antaa vapaaehtoi-
sen maksun. Syönnin jälkeen 
Aamupuuro-akatemiassa ai-
heena vapaaehtoistyö. Ai-
heesta alustaa Annukka Oks-
man-Hiukka. Kokoontumi-
nen päättyy viimeistään klo 
11.30. Ennakkoilmoittautu-
mista ei tarvita. Huom. kau-
pan ylijäämäruokaa ei jae-
ta aamupuuron yhteydessä. 
Ruoka-apua tarvitsevat voi-
vat ottaa yhteyttä Johanna 

Laskiaissunnuntain iloinen 

perhetapahtuma 
7.2. seurakuntakeskuksessa
Klo 10 perhemessu Kiimingin kirkossa.
Messun jälkeen keittolounas seurakuntakeskuksessa, 
vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuukeräykselle. 
Ilmaista tekemistä, mm. kasvomaalausta, ulkorasteja 
sekä jonglöörauspiste. Arpajaiset ja onnenpyörä, tuot-
to Yhteisvastuukeräykselle.
Klo 12.30 esiintyy Taika-Petteri mukanaan Jakke-jää-
karhu sekä uusi Leijona-kaveri. Taika-Petteri on tuttu 
myös lasten TV-kanavalta!

Edellisen kirkkovuoden aikana 
kastettujen lasten nimellä 
varustetut sydänlehdet 
ovat noudettavissa 
Kirkkoherranvirastosta 
(os. Kirkonniementie 6) 
helmikuun ajan.

Hengellisen musiikin 

toivekonsertti 
torstaina 25.2. klo 18.30 srk-keskuksessa. 

Seurakuntalaisten hengellisen musiikin toiveita 
toteuttavat Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro,
seurakunnan lapsikuoro ja oman pitäjän solistit.
Toiveita voi esittää kanttoreille 10.2. saakka 
sähköpostilla tai tekstiviestillä: 
hannu.niemela@evl.fi, p. 040 5471 660 ja 
eeva.holappa@evl.fi, p. 040 5818 974. 

Freeim
ag

es / C
h

rissi N
eran

zi

Olkkarin rupatteluklupissa. 
Nuorten Yökahvila pe 5.2. 
klo 18.30–22 Kirkkopirtissä.
Naisten lenkkiryhmä maa-
nantaisin klo 18–19. Lähtö 
Kiimingistä kirkon parkki-
paikalta. Lenkit on tarkoi-
tettu kaikenkuntoisille ja 
vaikka lastenvaunujen kans-
sa. Lenkin kesto n. tunti. Tu-
le mukaan ja tuo kaverisikin.

Muut menot
Rauhanyhdistys: su 7.2. klo 
12 seurat ja perheruokailu 
ry:llä, Raamattutunti Pauli 
Niemelä.
Kiimingin Rauhan Sanan 
seurat: su 7.2. klo 15 Mon-
tin-salissa, Matti Rahja.

Sanan ja rukouksen illat 
Jäälin kappelissa

Illoissa pysähdymme sanan äärelle, 
laulamme ja rukoilemme yhdessä.

Olet lämpimästi tervetullut sanan ja rukouksen 
iltoihin, joita vietämme kuukauden 
ensimmäisenä sunnuntaina klo 18.

Keväällä kokoonnumme: 
7.2., 6.3., 3.4. ja 1.5.
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keskiviikkona 17.2. klo 18. 
Kokoonnumme Kastellin kirkon 
pappilankamarissa. Tällä kertaa 
keskustelemme kahdesta 
mielenkiintoisesta taiteesta kertovasta 
kirjasta: Susan Vreelandin Sininen 
neito -romaanista ja Paavo Rintalan 
Minä, Grunewald -romaanista. Hyvää 
teetä ja mielenkiintoista keskustelua 
lukukokemusista! Seuraavan kerran 
9.3., 6.4. ja 18.5.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5313 200 
faksi (08) 332 465
Nokelantie 39
90150 Oulu
karjasillanseurakunta
@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 172
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Kirkot ja toimipaikat
Karjasillan kirkko
Nokelantie 39

Kastellin kirkko
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli  
Kangaskontiontie 9

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Diakonian ajanvaraus 
taloudellisissa asioissa 
maanantaisin klo 9–11 
p. 044 3161 579 
tai paikan päältä 
Karjasillan kirkolta.

Karjasillan
seurakunta

Jumalanpalvelukset
Messu su 7.2. klo 10, Karja-
sillan kirkko. Radiointi Radio 
Pooki. Ks. ilmoitus.
Messu su 7.2. klo 10, Kas-
tellin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Mäkelä, avustaa Liisa Kar-
kulehto, kanttorina Ilkka Jär-
viö. 
Varikkomessu su 7.2. klo 12, 
Pyhän Andreaan kirkko. Kts. 
ilmoitus. 
Messu su 7.2. klo 12, Kauko-
vainion kappeli. Toimittaa 
Kimmo Kieksi, kanttorina 
Sirpa Ilvesluoto. Kirkkokah-
vit. Kolehti Yhteisvastuuke-
räykselle Kirkkopalveluiden 
kautta. 
Tuhkakeskiviikon sanaju-
malanpalvelus ke 10.2. klo 
19, Karjasillan kirkko. Ks. il-
moitus. 

Hengelliset tilaisuudet 
Raamattupiiri to 4.2. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Lähetyspiiri ti 9.2. klo 17.30, 
Kaukovainion kappeli. Illois-
sa on rukousta, ajankohtais-
ta tietoa lähetystyöstä, vie-
railijoita, kahvit ja yhdessä-
oloa yhteisen asian äärellä.
Raamattupiiri ke 10.2. klo 
18, Karjasillan kirkko. 
Hanna rukousryhmä to 11.2. 
klo 18, Kastellin kirkon pap-
pila. 
Maikkulan raamattupiiri to 
11.2. klo 18.
Rauhanyhdistys: ompelu-
seurat pe 5.2. klo 18 Kastel-
lin kirkko, pe 5.2. klo 18.30 
Pyhän Andreaan kirkko ja 
to 11.2. klo 18 Kaukovainion 
kappeli.

Harrastukset ja kerhot 
Eläkeläisten kerho to 4.2. 
klo 13, Karjasillan kirkko.  
Eläkeläisten kerho ma 8.2. 
klo 12, Maikkulan kappeli.
Oulun seudun virsikuoron 
harjoitukset ma 8.2. klo 
18.15, Maikkulan kappeli.
Diakoniaryhmä ti 9.2. klo 14, 
Maikkulan kappeli. 
Eläkeläisten kerho to 11.2. 
klo 12, Pyhän Andreaan kirk-
ko. 
Eläkeläisten kerho to 11.2. 
klo 13, Kastellin kirkko. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Pappilan parkki to 4.2. ja to 
11.2. klo 13, Kastellin kirkon 
pappilan päiväkerhotilassa. 
Lasten ja perheiden oma hui-
lipaikka. 
LähetysSeikkailuPyhis su 
7.2. klo 10, Kastellin kirkko. 
LuontoPyhis su 7.2. klo 15, 
Lämsänjärven leirikeskus. 

"Nosta katse avaralle" 
- runoilta J.L. Runebergin lyriikasta 

sunnuntaina 7.2. klo 18 Kastellin kirkossa.

On se aika vuodesta! On Runebergin aika! 
Tiedossa lukuteatteria ja runoesityksiä! 

Kaikkea mielenkiintoista, tuttua ja outoa! 
Tervetuloa ihmettelemään, nauttimaan ja 

kuuntelemaan! Mukana ovat Juho Sarkamo, 
Hilkka Patja, Maija Karppinen ja 

Juha Vähäkangas. Kanttorina Ilkka Järviö.
Vapaaehtoinen käsiohjelmamaksu 

Yhteisvastuukeräykseen! Vapaa pääsy!

A
ila V

altavaara

Pääseekö vai joutuuko eläkkeelle? 

Keskusteluilta miehille 

keskiviikkona 10.2. klo 18 Maikkulan kappelin 

takkahuoneessa kokoonnutaan perinteisellä kaa-

valla: keskustelemaan ja paistamaan makkaraa. 

Tervetuloa! Pyydä ystäväsi mukaan!

Tuhkakeskiviikon 
sanajumalanpalvelus 

keskiviikkona 10.2. klo 19, Karjasillan kirkossa. 
Toimittaa Heikki Karppinen, 

kanttorina Juha Soranta. 
Kolehti Yhteisvastuukeräykselle 

Kirkkopalveluiden kautta. 

W
ikip

ed
ia

sunnuntaina 7.2. klo 12 Pyhän Andreaan kirkossa.

Tervetuloa laskiaisunnuntain Varikolle! 
Messun toimittaa Ulla Mitrunen-Nyyssönen 
yhdessä vapaaehtoisten kanssa ja avustajana 
Liisa Karkulehto. Musiikista vastaa Varikkobändi. 
Lapsille pyhäkoulu. 
Messun jälkeen laskiaispullakahvit. 
Kolehti Yhteisvastuukeräykselle.

Laskiaissunnuntain messu ja 
Yhteisvastuukeräyksen avaus 

sunnuntaina 7.2. klo 10 Karjasillan kirkossa
Messun toimittaa Kimmo Kieksi, saarnaa 

Marjukka Hamari, avustajina Maija Hyvönen ja 
Asta Leinonen, kanttorina Sirpa Ilvesluoto.

Messun jälkeen Yhteisvastuukeräyksen avauksessa 
partiolippukunta Pohjolan Pirteiden partiolaiset 

ohjaavat ulkoleikkejä sekä tarjoavat grillimakkaraa 
ja kuumaa mehua Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 

Seurakuntasalissa on puolestaan diakonia-
vapaaehtoisten järjestämät arpajaiset,

 tietoa Yhteisvastuukeräyksen teemasta ja 
kohteista sekä kirkkokahvit.

Aamupuuro 
to 4.2. ja to 11.2. klo 9 Kaukovainion kappeli
pe 5.2. klo 9 Pyhän Andreaan kirkko.  
Aamupuuro työttömille ja pienituloisille. 
Tule mukavaan seuraan nauttimaan 
vapaaehtoisten valmistamaa maksutonta aamupalaa. 
Tarjolla puuroa, leipää, leikkeleitä ja kahvia / teetä.

K
irko

n ku
vap

an
kki / San

n
a K

ro
o

k

Laskiaistapahtuma 
tiistaina 9.2. klo 17.30–19.30
Maikkulan Urheilukeskus, Niemirannatie 9 
(Kolehmaisen ranta)

Tervetuloa kaikille avoimeen laskiaistapahtumaan! 
Ohjelmassa muun muassa rusettiluistelua ja 
 kasvomaalausta. Tarjolla makkaraa, mehua 
ja munkkeja. Vapaaehtoinen maksu 
Yhteisvastuukeräykselle.
Järjestää Maikkulan asukasyhdistys, 
MLL, Karjasillan seurakunta, 
Oulun kaupunki/ nuorisotyö 
ja Savilaakson leipomo. 
Pakkasraja -20.

K
atja Täh

jä

Tule mukaan! 
Tempaistaan yhdessä nuorten 
syrjäytymisen torjumiseksi 
Suomessa ja Ugandassa.

Filckr.co
m

 / B
riken

Karjasilta- Kaukovai-
nio alueen kirkkoväär-
tien tapaaminen ti 9.2. 
klo 18, Karjasillan kirk-
ko. Tervetuloa uudet ja 
vanhat kirkkoväärtit.
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Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu la 6.2. klo 15.30 Ou-
lujoen kirkko. Toimittaa Sa-
tu Saarinen, Sanna Leppänie-
mi, avustaa Saija Kronqvist, 
kanttorina Sanna Leppänie-
mi ja Pekka Leskinen. 
Konfirmaatiomessu su 7.2. 
klo 10 Oulujoen kirkko. Toi-
mittaa Ilkka Mäkinen, An-
na-Maija Sälkiö, Eija Röning, 
kanttorina Lauri Nurkkala. 
Talvirippikoulun konfirmaa-
tio. Yhteisvastuukeräyksen 
aloitus. 
Sanajumalanpalvelus su 7.2. 
klo 10 Yli-Iin kirkko. Toimittaa 
Olavi Isokoski, avustaa Ulla-
Maija Ruotsalainen, kanttori-
na Anja Hyyryläinen. Yhteis-
vastuukeräyksen aloitus.  
Messu su 7.2. klo 12 Ylikii-
mingin kirkko. Toimittaa Ola-
vi Isokoski, saarna Sami Mus-
takallio, avustavat Kati Riipi-
nen ja Anu Fedotoff, kantto-
rina Leo Rahko. Yhteisvastuu-
keräyksen aloitus.

Harrastukset ja kerhot 
Porinapiiri ma 8.2. klo 12 
Sanginsuun srk-koti. 
Eläkeläisten kerho ma 8.2. 
klo 13 Hintan srk-talo.  
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
8.2. klo 18 Myllyojan srk-talo.  
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
8.2. klo 18.30 Oulujoen pap-
pila.  
Fransupiiri ti 9.2. klo 17 Myl-
lyojan srk-talo. 
Neulansilmä ti 9.2. klo 17 
Hönttämäen srk-koti. Kan-
sainvälinen naisten ja tyttö-

Aikuisten 
kuntopiiri 

ke 3.2. klo 17 
Hintan 

seurakuntatalo. 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16, 
p. (08) 5313 500 
Hintantie 89,
90650 Oulu
oulujoen-
seurakunta@evl.fi

Päivystävä pappi
p. 044 7883 990
tavattavissa 
ma–to klo 10–14

Oulujoen 
seurakunta

Ylikiiminki
Harjutie 5 
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen 
p. 040 7300 407

Yli-Ii
Kirkkokuja 4
Avoinna sop.muk. 
piirikappalainen, 
p. 040 7197 931

Menot Oulun seurakunnissa 4.–11.2.2016

jen käsityökerho suomalaisil-
le ja maahanmuuttajille. 
Aikuisten kuntopiiri ke 10.2. 
klo 17 Hintan srk-talo.
Lähetysilta ke 10.2. klo 18 
Yli-Iin srk-talo. 
Seurakuntakerho to 11.2. klo 
10 Huonesuon srk-koti. 
Piispankamari pe 12.2. klo 11 
Ylikiimingin asukastupa, Har-
jutie 18.  Lähetyksen puoti ja 
kahvila. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Nettiosoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/lapset ja 
varhaisnuoret /tapahtumat, 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
90460 Oulunsalo
oulunsalonseurakunta 
@evl.fi

Kirkko ja toimipaikat
Kirkko
Uhrikirkonkuja 2

Toimitalo
Vattukuja 2

Reppu
Opintie 2

Pysäkki
Kauppiaantie 5

Oulunsalon 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 7.2. klo 10 Oulun-
salon kirkko. Toimittaa Juk-
ka Joensuu, avustaa Katriina 
Sipilä, kanttori Hannaleena 
Ristolainen, kirkkoväärti Pir-
jo Weisell, Irina Suominen ja 
partiolaisia, YV-aloitus, kirk-
kokahvit.
Hartaus ke 10.2. 13.30 Sa-
lonkartanossa, Marika Hut-
tu, Eeva Maija Sorvari.  
Seurakuntakerho to 11.2. 
klo 11 seurakunnan Toimi-
talolla, Jukka Joensuu, Eeva 
Maija Sorvari. 

Lapsille ja
lapsiperheille

Vattukujan perhekerho ma 
8.2. klo 9.30 seurakunnan 
Toimitalolla. 
Laskiaistapahtuma ti 9.2. 
klo 17–19 Repussa. Ks. ilmoi-
tus. 
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille ja lapsille to 11.2. klo 
9 seurakunnan Toimitalolla. 
Repun perhekerho  to 11.2. 
klo 9.30. 

Lähetys
Teetä, tekemistä ja tarinoi-
ta -matkaryhmän lähetys-
kahvila – kohtaamispaikka 
la 6.2. klo 18 Keskustan seu-
rakuntatalolla. 
Lähetysilta kokoontuu 3.2. 
klo 18 Pysäkillä, Kauppi-
aantie 5. Aiheena Lähet-
tien terveiset. Pieni iltapa-
latarjoilu. 

löytyvät päiväkerhot, pikku-
koulut, perhekerhot ja nuor-
ten kerhot.

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11 joko p. 040 7033 
690 tai käymällä paikan pääl-
lä kyseisenä päivänä Myllyo-
jan srk-talossa, Koivumaantie 
2. Keskustelu- ja muissa asi-
oissa voi ottaa yhteyttä alu-
een diakoniatyöntekijään.
Diakonian aamu ma 8.2. klo 
10.30–12 Myllyojan srk-talo. 
Kaikenikäisten kohtaamis-

Yhteisvastuukeräys
Yhteisvastuukeräyksen aloitus su 7.2. klo 11.30–13 
Yli-Iin ja Ylikiimingin srk-talossa. Tietoa vuoden 2016 
teemasta ja kohteista. Kirkkokahvien jälkeen lyhyt 
tietoisku yhteisvastuun teemasta ja kohteista. Virsive-
teraanit ja Poika laulavat ja laulattavat virsiä Yli-Iissä.

Yhteisvastuuarpajaisiin kaivataan arpajaisvoittoja, 
joita järjestetään ympäri seurakuntaa eri yhteisvastuu-
tilaisuuksissa ja -tapahtumissa kevään 
aikana. Arpajaisvoittoja otetaan vastaan
Myllyojan seurakuntatalon 
diakoniatoimistossa ma 8.2. klo 9–12.

Muut
Rauhanyhdistykset: Kir-
konkylä Su 7.2. klo 16 seurat 
ry:lla Matti Närhi ja Markku 
Seppänen.

Kyläkamari 
maanantaina 8.2. klo 11 Pysäkillä, 
Kauppiaantie 5. Käynti sisäpihan puolelta.
Tervetuloa vanhaan ja tuttuun Kyläkamariin! Tule 
poikkeamaan kahvilla joko yksin tai ystäväsi kanssa.
Paikalla myös SPR:n Terveyspointti, jossa voit käydä 
esim. mittauttamassa verenpaineesi. 

Ystävänpäivänkonsertti 
sunnuntaina 14.2. klo 14 Myllyojan srk-talolla.
Settlement Big Band Oulu ja Satu Hammar-Hutri. Vanhaa, 
kunnon bigbandmusiikkia ikivihreistä klassikoista. Runo-
ja, Hannu Tarvas. Tule nauttimaan hyvän mielen musiikis-
ta ja runoista. Pääsymaksu 5€, sisältää Myllyojan Martto-
jen kahvitarjoilun ja arvan. Tuotto yhteisvastuulle.

Laskiaisilottelua 
perheille, isovanhemmille ja kummeille 
su 7.2. klo 14–16 Hintan srk-talon pihassa ja
Hovisuon urheilupuistossa. Ohjelmassa luistelua, 
mäenlaskua, pientä maksua vastaan rekiajelua, 
makkara- ja tikkupullanpaistoa, kahvio sekä 
onnenpyörä ja arpajaiset. 
Säävaraus -20. 
Tuotto Yhteisvastuu- ja 
Punainen Sulka-keräyksille. 
Järjestäjinä Oulujoen 
seurakunta, Tervapartio 
ja Lions Club Oulu 
Myllyoja Haapalehto.

Laulaen iloa jaamme –
musiikki yhteistä on 
torstaina 11.2. klo 13 Hintan srk-talossa. 
Laulamme yhdessä talviaiheisia lauluja pianon säestyk-
sellä. Mukana diakoniatyöntekijä Anna-Maija Sälkiö ja 
kanttori Sanna Leppäniemi. Otamme mielellämme vas-
taan aiheeseen liittyviä laulutoivomuksia, joita voi lä-
hettää etukäteen s-postilla: sanna.leppaniemi@evl.fi.

paikka aamupalan merkeis-
sä. Aamupala on maksuton. 

Mukana seurakunnan työnte-
kijä ja vapaaehtoisia. 

Yhteisvastuukeräyksen 
2016 aloitus su 7.2. 

Keräyslippaita ja informaatiota keräyskohteesta 
klo 10 messun jälkeen kirkkokahvilla Yläsalissa.

Tulethan arjen enkeliksi osallistumalla lipaskerääjäksi.

Koko perheen laskiaistapahtuma:
tiistaina 9.2. klo 17–19 Repussa.

Mäenlaskua ja mukavaa yhdessäoloa.
Voit taiteilla itsellesi mieleisen laskiaispullan 

(tarvikkeet 50 senttiä / kpl) tai 
nautiskella kuuman makkaran (1 € / kpl).

Sisällä Repussa voit myös lämmitellä ilmaisen 
kahvi- tai mehukupposen äärellä.

Tapahtuman tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Laskiaispäivän pannaria ja
hernekeittoa kenttäkeittimellä 

tiistaina 9.2. klo 13 Toimitalolla.
Keittoa ja pannaria jaossa niin kauan kuin riittää.

Hernekeitto ja pannarikahvit
3 € / annos tai hernekeittoa 5 € / l mukaan.

Pirjo kanttori laulattaa Yläsalissa.
Tapahtuman tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Diakonian aamupuuro 
on tarkoitettu 
vähävaraisille ja 
yksinäisille 
oulunsalolaisille. 
Tarjoamme puuroa 
tiistaisin klo 9.30–11 
Pysäkillä. Tervetuloa!

Haluaisitko tulla vapaaehtoiseksi 
työntekijöiden avuksi aamupuurotoimintaan?
Yht. diakonissat Riitta, p. 044 7453 848 tai 
Katriina, p. 044 7453 853.

A
rkisto / San
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a K
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Kässykerho 
keskiviikkona 10.2. klo 13–15 Pysäkillä.
Kaikille käsitöistä ja 
askartelusta kiinnostuneille.
Ohjaajana toimii 
Sirkka Jalonen. 
Lisätietoja Riitta, 
p. 044 7453 848 tai 
Katriina, 
p. 044 7453 853.

Salonpää Su 7.2. klo 13 sun-
nuntailounas ja seurat ry:lla. 
To 11.2. klo 18.30 kotiseurat 
Kurkelalla.

Yhteislauluilta 
torstaina 11.2. 17.30–19.30 Myllyojan srk-talossa. 
Tervetuloa laulamaan yksin tai yhdessä ystäväsi kans-
sa lauluja menneiltä ajoilta. Ohjelmassa kansanlauluja 
ja vanhempaa kevyttä musiikkia mm. Kultainen nuo-
ruus, Uralin pihlaja, Miljoona ruusua ja Ystävän laulu. 
Lauluja säestävät kosketinsoittimilla Reino 
Tapio ja haitarilla Antero Mustonen. Ilta-
hartaus. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Ar-
pa- ja kahvilippu 5 euroa. Tuotto  Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi. 
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Huonekalu-
lahjoituksia 

otetaan vastaan. 
Vaatelahjoittajille 
suuret kiitokset!  

Yhteydenotot diakoni 
Sami Riipinen 

p. 040 5747 149.

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–16 
p. (08) 531 4600
Myllytie 5 
90500 Oulu
tuiranseurakunta@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 044 7884 059
tavattavissa 
ma–pe klo 10–14

Kirkot

Tuiran kirkko   
Myllytie 5 

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan 
kirkko  
Mielikintie 3

Toimipaikat

Koskelan srk-koti
Koskelantie 86

Rajakylän srk-koti
Tervakukkatie 2

Palokan srk-koti
Parkettitie 3

Tuiran 
seurakunta

Jumalanpalvelukset ja
hengelliset tilaisuudet

Messu su 7.2. klo 10, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Riitta Lou-
helainen, avustaa Merja Olli-
la, kanttori Heikki Jämsä. 
Messu su 7.2. klo 10, Pyhän 
Luukkaan kappeli. Toimittaa 
Päivi Jussila, avustaa teol. yo 
Alma Tuiskula, kanttori Tom-
mi Hekkala ja urkurina Laura 
Räihä.  Messun jälkeen her-
nekeittoa ja laskiaispullia yh-
teisvastuukeräyksen hyväksi.
Sanajumalanpalvelus su 7.2. 
klo 12, Rajakylän seurakun-
takoti. Toimittaa teol. kand. 
Alex Ylinärä, kanttori Laura 
Räihä.  
Messu su 7.2. klo 12, Pyhän 
Tuomaan kirkko. Toimittaa 
Helena Paalanne, avustaa 
Minna Salmi, kanttori Tom-
mi Hekkala. 
Iltamessu su 7.2. klo 18, Tui-
ran kirkko. Toimittaa Jaakko 
Syynimaa, saarna Sami Mus-
takallio, avustaa Juha Valp-
pu, kanttori Anu Arvola-Gre-
us. 
Tuhkakeskiviikon viikko-
messu ke 10.2. klo 19, Tuiran 
kirkko. Toimittaa Anna-Lee-
na Häkkinen, avustaa teol. 
yo Alma Tuiskula, kanttori 
Heikki Jämsä.  
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 11.2. klo 
18.30, Tuiran kirkko.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
ompeluseurat to 4.2. klo 
18.30, Tuiran kirkko.
Hartaus pe 5.2. klo 14.30, 
Caritas Matriiti, Valtatie 37, 
2. kerros.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 5.2. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko.
Oulun Rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 5.2. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
  

Harrastukset ja kerhot 
Puutyökerho ma 25.1. klo 9, 
Siipi – lähetyksen puoti ja paja. 
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
26.1. klo 9, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 4.2. klo 12.30, Tuiran kirk-
ko. Vetäjinä pastori Riitta 
Louhelainen ja Leo Tolonen. 
Eläkeläisten kerho to 4.2. 
klo 13–14.30, Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Seniorien laulupiiri to 4.2. 
klo 14,  Rajakylän seurakun-
takoti. Yhteislauluja kantto-
ri Tomi Heilimon säestyksel-
lä. Mukana Sami Riipinen. 
Sanaa teekupin äärellä to 
4.2. klo 17, Palokan seura-
kuntakoti. 
Kaikille avoin raa-
mattupiiri to 4.2. 
klo 17, Rajaky-
län seurakun-
takoti. Vetä-
jänä toimii 
Jarmo Luoto. 
Tarkemmat 
tiedot pastori 
Riitta Louhelai-
nen, p. 040 5850 
818. 
Käsityökerho pe 5.2. 
9.30,  Pyhän Tuomaan kirkko. 
Elokuvatapahtuma Pilkah-
dus la 6.2. klo 12–14, Eloku-
vateatteri Studio Valveella 
(Hallituskatu 7). Tänä vuon-
na elokuvatapahtuma Pil-

kahdus järjestetään teemal-
la Murtumakohtia. Tapahtu-
massa nähdään Pawel Paw-
likowskin elokuva Ida. Tee-
masta alustaa Oulun ev.lut. 
seurakuntien kansainvälisen 

työn pastori Árpád 
Kovács. Vapaa 

pääsy. Tapah-
tuman järjes-
tävät Oulun 
ortodoksi-
sen hiippa-
kunnan sää-

tiö, Tuiran 
seurakunta ja 

Oulun Elokuva-
keskus ry. Oulun or-

todoksisen hiippakunnan 
säätiö ja Oulun Elokuvakes-
kus ry. 
Käsityökerho ma 8.2. klo 
12, Tuiran kirkko, Sumppu. 
Ikäihmisten suvantohet-
ki ma 8.2. klo 14–15, Tuiran 

kirkko. Avoin kohtaamispaik-
ka eläkeläisille. Mukana Pau-
la Mikkonen.
Käsityökahvila ti 9.2. klo 12-
15, Koskelan seurakuntako-
ti. Kerhossa otetaan vastaan 
lanka- ja kangaslahjoituksia.
Miestenpiiri ti 9.2. klo 18, 
Tuiran kirkko. Riku Korkea-
mäki alustaa aiheesta Näe 
minut. Lähi-itä kaukana ja 
lähellä. 
Missä nainen siellä rikkaus 
– kuvia nepalilaisista nai-
sista ke 10.2. klo 9–13, Ou-
lun pääkirjasto. Kirsti Kir-
javainen kertoo tapaamis-
taan ihmisistä sekä lähetys-
työstä Nepalissa yli 30 vuo-
den ajalta.  
Käsityökerho ke 10.2. klo 15, 
Rajakylän seurakuntakoti.
Lähetys- ja raamattupiiri ke 
10.2. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko, Ystävänkammari.

Tuiran seurakunnan nuor-
ten avarit ke 10.2. klo 18–
21, Tuiran kirkko. 
Kaikille avoin raamattupii-
ri to 11.2. klo 12.30, Tuiran 
kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 11.2. 
klo 13–14.30,  Pyhän Tuo-
maan kirkko. 
Kaikille avoin raamattupiiri 
to 11.2. klo 17, Rajakylän seu-
rakuntakoti. 

Apua ja tukea
tarvitseville

Diakonian ajanvaraus talo-
udellisissa asioissa maanan-
taisin klo 9–11 p. 044 3161 

412. Muissa asioissa yhteys 
oman alueen diakoniatyön-
tekijään.
Juttutupa ma 8.2. klo 10-
11, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Avoimet ovet kaikille. Tarjol-
la aamuhartaus ja aamupala. 
Juttutupa ma 8.2. klo 11–
12.30, Koskelan seurakunta-
koti. Tule tapaamaan mui-
ta aamuhartauden ja kahvin 
kera sekä keskustelemaan 
ajankohtaisista asioista. Ti-
laisuuteen ovat tervetullei-
ta kaikki.
Olohuone ke 10.2. klo 17–
18.30, Tuiran kirkko. 

Diakonian ateria 
to 4.2. klo 12–13, Pyhän Luukkaan kappeli. 

Diakonian ateria 
to 4.2. klo 12–13,  Rajakylän seurakuntakoti. 

Diakonian aamu 
ma 8.2. klo 10–11, Rajakylän seurakuntakoti. 

Diakonian ateria 
to 11.2. klo 12–13, Pyhän Luukkaan kappeli. 

Diakonian ateria 
to 11.2. klo 12–13, Rajakylän seurakuntakoti.  

Tuiran diakonian aamut alkavat helmikuun lopussa.

Myyjäiset laskiaistiistaina 
9.2. klo 11–13 Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Myytävänä hernekeittoa, lihakeittoa, ohraryynipuuroa, 
marjakeittoa, laskiaispullia, leivonnaisia, pientä suolais-
ta sekä käsitöitä. Arvontaa. Yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi. Tervetuloa myyjäisiin! 
Järjestää Pyhän Tuomaan 
kirkon diakoniapiiri.        

Missä nainen siellä rikkaus – 
kuvia nepalilaisista naisista

Kirsti Kirjavaisen kuvia.
Oulun pääkirjastossa 9.–26.2.

avoinna ma–pe klo 9–20, la 10–15 ja su 12–16

Näyttelyn avajaiset ti 9.2. klo 18.

Krito-ryhmän aloitus
torstaina 11.2. klo 18–20

Koskelan seurakuntakodin vintillä.

Ryhmä kokoontuu kevään aikana: 
11.2., 25.2., 3.3., 17.3., 7.4., 14.4., 28.4. ja 12.5.

Ryhmä on alkamisensa jälkeen suljettu eli siihen 
ei voi tulla ulkopuoliset sen alkamisen jälkeen. 

Krito on vertaistukiryhmä, jossa valmiiksi sovittuja 
teemoja käsitellään myös kirjallisien kotitehtävien 

kautta. Ryhmässä käydään läpi kirjaa Askeleita 
häpeästä toipumiseen (Dale & Juanita Ryan). 

Tarvittaessa ryhmän ohjaajat tilaavat sinulle kirjan (10 €). 
Ilmoittautuminen viikoilla 5–6 ryhmän ohjaajille: 

Heleena Hietala, p. 050 5644 152, 
Kaija Lahtinen, p. 040 5966 979.

Lue lisää sivulta 9.

Yhteisvastuun aloitus 
sunnuntaina 7.2. klo 10–14 Pyhän Luukkaan kappelissa. 

Yhteisvastuukeräys 2016 avataan. Messun jälkeen lou-
nas, tietoa keräyksestä sekä yhdessäoloa. Avauksessa 
mukana lasten piirustuskilpailun osallistujia, lasten töi-
den näyttely sekä palkitseminen. Voittajapiirustuksesta 
tehtyä puulelua myydään Yhteisvastuukeräyksen hyväk-
si. Mukana myös partiolaisia esittelemässä toimintaansa. 
Yhteisvastuun hyväksi hernekeittolounas ja 
laskiaispullakahvit 6 €. Tule mukaan innostu-
maan tämän vuoden keräyksestä! Lisätietoja 
diakonissa Saila Luukkonen, p. 040 5747 092 

Diakonian 
ateriat

Kantaattimessu
sunnuntaina 7.2. klo 12 Pyhän Tuomaan kirkossa. 

Messussa esitettävä kantaatti on 
J.S.Bach:n kantaatti BWV22.

Messun toimittaa Helena Paalanne, 
avustaa Minna Salmi, kanttori Tommi Hekkala. 
Ennen saarnaa esitetään barokin ajan kantaatti,

 joka on yksi osa kanttoriopintoja
 suorittavan Tuomo Rahkon opinnäytetyötä.

J.S.Bach: kantaatti BWV22
Katja Findlay, sopraano
Anu Arvola-Greus, altto

Tuomo Rahko, tenori
Jussi Juola, basso

soitinyhtye

Nepal-ilta 
keskiviikkona 10.2. klo 18–21 
Koskelan seurakuntakodissa.

Tule maistelemaan nepalilaista ruo-
kaa ja kuulemaan tarinoita nepali-
laisista ihmisistä ennen ja jälkeen 
maanjäristyksen. Kirsti Kirjavainen 
kertoo matkoistaan. Vapaaehtoi-
nen maksu ruuasta Nepalin  jälleen-
rakennustyöhön.

Leikkaa talteen!

Missä nainen siellä rikkaus- 
kuvia nepalilaisista naisista
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Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13.
p. 040 5528 989
siikalatva@evl.fi

Kirkkoherra
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181

Vs. kappalainen
Jonne Pirkola 
p. 040 5199 600

Seurakuntapastori 
Juha Luokkala
p. 040 0386 983

Diakonissat
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Vs. nuorisotyönohjaaja
Niko Maarala 
p. 040 5083 403

Talouspäällikkö
Tarmo Myllykoski
p. 0400 164 675

Siikalatva

Kirkkoherranvirasto 
ajanvaraus suoraan 
työntekijöiden 
numeroista tai 
p. 044 3340 380.

Virkatodistukset 
ja sukuselvitykset 
Oulun 
keskusrekisteristä, 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
yhteystiedot

Kirkkoherra 
Timo Juntunen 
p. 040 7430 371 

Kanttori 
Kaisamarja Stöckell 
p. 040 7430 381

Diakonissa 
Marja Rantasuomela 
p. 040 7430 382

Suntio 
Kari Tanskanen 
p. 040 5858 010

SMenot Oulun seurakunnissa 4.–11.2.2016

Laskiaissunnuntain sana-
jumalanpalvelus su 7.2. 
klo 10 kirkolliset. Toimit-
taa Timo Juntunen, kant-
torina Kaisamarja Stöckell. 
Rippikoululaisten päivä al-
kaa klo 9.30.

Seurakuntapastori Ju-
ha Luokkala virkavapaalla 
15.2.–13.3.2016. 
Raamattupiiri su 7.2. klo 
14.30 (jumalanpalveluksen 
jälkeen) Rantsilan srk-talon 
kahviossa.  Raamattupiiri on 
maallikkovetoinen, kaikil-
le avoin Raamatun tutkiste-
lu- ja keskustelupiiri. Apuna 
käytetään erilaisia kirkon si-
sällä toimivien hengellisten 
liikkeiden julkaisemia oppai-
ta. Vastuuhenkilöinä toimi-
vat mm. Kirsti Ojantakanen, 
Ilkka Lehto, Pirjo Kesälä ja 
Helena Lunki.
Kirkkovaltuusto ti 9.2. klo 
18 Rantsilan srk-talossa.
Ystävänkammari ke 10.2. klo 
10 Kestilän srk-kodissa.
Leiviskänrannan kylätoimi-
kunnan vierailu ke 10.2. klo 
14 Pihlajistossa.
Virsihetki ke 10.2. klo 12 
Nestorissa.
Hartaus ke 10.2. klo 14 Poh-
jantähdessä.
Mäläskän diakonia- ja lähe-
tyspiiri to 11.2. klo 12 Tuula 
Kurkisella. 
Naistenpiiri pe 12.2. klo 
18.30 Piippolan seurakunta-
kodissa.
Seurakuntakerho to 4.2. klo 
13 Rantsilan ja pe 5.2. klo 10 
Kestilän seurakuntatalossa 
sekä tiistaisin klo 12 Väinö-
lässä ja torstaisin klo 12 Pulk-
kilan srk-talossa.
Perhekerho ma klo 10 Nup-
pulassa, ke klo 10 Pulkkilan 
kerhokodissa ja ke klo 10 
Kestilän kerhokodissa sekä ti 

Erityisdiakonia

Nuoret aikuiset ja opiskelijat

Toimi. Pohdi. Koe. Pysähdy. 

Seuraava Luukas-
messu pidetään pe 
26.2. klo 19. Sen suun-
nittelu on käynnissä
Facebookissa ryhmäs-
sä "Luukas-messu". Siellä voit antaa ideasi ja kommentti-
si yhteiseen käyttöön! Parhaiten vaikutat, kun tulet pai-
kalle jo klo 17.30, jolloin alamme työstää messun osat 
valmiiksi. Messua junailevat diakonissa Saila Luukkonen 
ja yliopistopastori Ari Savuoja. Tervetuloa mukaan, kos-
ka juuri sinä tiedät, millainen on hyvä messu!
Sarastus-kuoron harjoitukset ke 3.2. klo 18, Isokatu
17, pieni sali.
Jumala 2.0? -nuorten aikuisten hiippakunnallinen ta-
pahtuma la 13.2. Isokatu 17, klo 14–23. Teemoina: Tar-
vitseeko suhde Jumalaan päivitystä? Mihin Jumala tar-
vitsee minua? Globaali kutsu 24/7? Lue lisää s. 14.

JÄRJESTÖT
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 10.2. klo 18.30 Py-
hän Luukkaan kappeli, Yliopistokatu 7. Teemana: IsoK 
ja SRK mitä, miksi ja kenelle? Puhe: Samuel Korhonen.
OPKOn opiskelijailta la 6.2. klo 18.30, Kaijonharjun 
nuorisotalo, Kalevalantie 5. Teemana: kristittynä sink-
kuna. Puhe: Mailis Janatuinen.
Evankelisten nuorten aikuisten ilta ma 8.2. klo 18. Hei-
nätorin seurakuntatalo, Aleksanterinkatu 71. Teemana: 
lähetyskutsu. Puhe: Tuomas Lindell ja Kukka-Maaria Ry-
denfelt.
Evankelisten opiskelijoiden ilta ke 17.2. klo 18.30 Py-
hän Luukkaan kappeli, Yliopistokatu 7. Teemana: pelas-
tunko varmasti? Puhe: Anne Vihanta.

Viikoittaiset
kerhot 
Päiväkerho 

(3–5-v.) 
keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 

kerhohuoneessa.

Viisasten kerho 
keskiviikkoisin 

klo 13–14 
Saarenkartanossa.

Kaverikerho 
torstaisin 

klo 10–11.30 
srk-salissa ja 

kerhohuoneessa.

Kirkkokuoro 
torstaisin 

klo 17 kirkolla. 

Kansainvälisyys – In English
English Worship Service on Sun 7th of February at 4 
pm in St. Luke’s Chapel, englanninkielinen hartaus su 
7.2. klo 16, Pyhän Luukkaan kappeli. Kansainvälisten
ihmisten viikoittainen kokoontuminen, Weekly gathe-
ring for international people. Kaksikielinen pyhäkou-
lu, Sunday school for children. Kirkkokahvit, coffee fel-
lowship. Osoite / address: Yliopistokatu 7, Linnanmaa.

Lähetys
Pullaperjantai pe 5.2. klo 10–14 Siivessä. Tuoretta ko-
titekoista pullaa myynnissä. Runebergin päivä käsillä ja 
laskiaissunnuntai edessä. Tule hakemaan laskiaispullat! 
Lähetystovi pe 5.2. klo 12–13 Siivessä. Mitä lähetystyö 
saa aikaan maailmassa? Kuinka lähetystyö julistaa hy-
vää sanomaa. TK Niko Salminen ja teol.yo. Petri Lukka.
Lähetystovi pe 12.2. klo 12–13 Siivessä. Mitä lähetys-
työ saa aikaan maailmassa? Kuinka lähetystyö ylittää 
raja-aitoja? Teol. kand. Alex Ylinärä.

Raikasta gospelfolkia
lauantaina 6.2. klo 19 Pyhän Luukkaan kappelissa.
KappeLive -konserttikevään avaa Maksetut Viulut 

-yhtye, joka soittaa ja sovittaa virsiä ja Siionin 
Kannel -laulukirjan kappaleita groove folk -tyylillä. 
Tässä Kokkolassa perustetussa yhtyeessä esiintyvät 
Elina Grekula (viulu ja laulu), Henna-Maria Harju 
(viulu ja laulu), Ossi Mäki-Reini (kitara ja laulu), 

Samuel Lindell (kitara ja laulu), Sirpa Luoma 
(perkussiot ja viulu) ja Neea Harju (harmoni). 

Konserttiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Raamattu- ja rukousilta ti 
9.2. klo 18 srk-salissa. 
Chimes-yhtyeen harjoituk-
set to 4.2. klo 18.15 srk-sa-
lissa.

KEHITYSVAMMAISET
Keskustelukerho ti 9.2. klo 17–18.30 Heinätorin seura-
kuntatalo Tervetuloa keskustelukerhoon, joka on tar-
koitettu eri-ikäisille kehitysvammaisille. Tule kahvitte-
lemaan, juttelemaan ja tapaamaan tuttuja. Paikalla 
diakonissa Christa, p. 040 5156 935.

NÄKÖVAMMAISET
Näköpiiri ti 9.2. klo 13–14.30 Keskustan seurakuntata-
lo. Ohjelmallinen kokoontumien kahvittelun kera nä-
kövammaisille ja läheisille. Musisointia ja yhteislaulua 
Tainan johdolla. Opasystävä on vastassa klo 12.30 sisä-
pihalla pääoven lähellä. Jos tulet taksilla, aja osoittee-
seen Asemakatu 6, sisäpihalle. 
Näkövammaisten raamattu-ja keskustelupiiri to 4.2. 
13–14.30 Caritas-koti, Caritas-sali, Kapellimestarinkatu 2. 
Tule lukemaan maailman suosituinta ja vaikuttavinta kir-
jaa! Keskustelun lomassa juomme myös kahvit. Opasys-
tävä on vastassa klo 12.30 alkaen pääoven läheisyydessä.  

KUULOVAMMAISET
Ystäväilta to 4.2. klo 15.30, Palvelukeskus Runola. Kodeis-
sa eri puolilla Oulua asuvat viittomakieliset, tervetuloa 
yhteiseen hetkeen Runolan asukkaiden kanssa. Vaihte-
levaa ohjelmaa, askartelua, vierailijoita, kahvit ja hartaus. 
Perhekirkko ja laskiaistapahtuma su 7.2. klo 11–13, In-
tiön seurakuntakoti. Tapahtuma on tarkoitettu kaikille, 
viittomakielisille ja kuuleville. Jumalanpalveluksen toi-
mittaa kuurojenpappi Leila Ikonen. Mukana viittomakie-
linen kuoro Ulla-Maija Aaltomaan johdolla ja musiikista 
vastaa Lukan perhe. Hernekeittolounas ja laskiaispulla-
kahvit. Mäenlaskukilpailu kaikille. Vapaaehtoinen tuot-
to Yhteisvastuukeräykselle Tuomiokirkkoseurakuntaan. 
Lähetyspiiri ma 8.2. klo 14, Keskustan seurakuntata-
lo. Viittomakielinen hartaus, kahvit ja arvontaa kum-
milapsen koulunkäynnin tukemiseksi. 
Hyvä tietää -luento pe 12.2. klo 11, Oulun pääkirjasto, 
os. Kaarlenväylä 3. Päivä on Suomen kuurojen äidin-
kielen, suomalaisen ja suomanruotsalaisen viittoma-
kielen päivää, jota vietetään kuurojenopetuksen isän, 
Carl Oskar Malmin syntymäpäivänä. Päivän vietto alkaa 
omakustanteisella lounaalla kirjastolla klo 11. 

PÄIHDETYÖ
Naistenryhmä pe 5.2. ja 12.2. klo 13–15, Monitoimisa-
li, Keskustan srk-talo. Päihderyhmä naisille.
Tavoiteryhmä ma 8.2. klo 10–12, Monitoimisali, Kes-
kustan srk-talo. Päihderyhmä miehille ja naisille.
Päihdetyöntekijä Tellervo Kiannon päivystysvas-
taanotto tiistaisin klo 9–11, Keskustan srk-talo. Käy-
tettävissä myös luottamuksellisia keskusteluja ja sie-
lunhoitoa varten. Soita ja varaa aika, p. 040 7564 022 
tai tellervo.kianto@evl.fi.

Avoinna ma, ti, ke, pe klo 10–14 
sekä la 6.2. klo 10–14 

Nokelantie 48 B
(Höyhtyän ostoskeskuksen vieressä) p. 044 316 1720

Kirpputori • uusia neuleita 
• puutöitä • kahvila   Lähetystyön hyväksi

Katso uusimmat vapaaehtoistyöpaikat 
osoitteesta vapaaehtoistyö.fi

Anna apua lähelle! Oululainen nelihenkinen 
yksinhuoltajaperhe tarvitsee kipeästi uutta 

pyykinpesukonetta. Sinä voit auttaa lahjoittamalla 
osoitteessa www.lahjoitaapua.fi/kohde/1017  
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www.hailuodonseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna  
ma ja ke klo 9–14 ja 
pe klo 9–12

Kirkkoherranvirasto
p. 044 7750 600
Kerhohuone
p. 044 7750 601
Kirkkoherra
p. 044 7750 602
Kanttori
p. 044 7750 603
Suntio
p. 044 7750 604
Diakonissa
p. 045 6381 973

eurakunnissa tapahtuu 4.–11.2.2016

www.lumijoenseurakunta.fiLumijoki

www.siikalatvanseurakunta.fi/

Päiväkerhot normaalisti, li-
sätietoa kerhoista Siljalta, p. 
044 7750 601.
Perhekerho to 4.2. klo 10 
srk-talossa. 
Rippikouluilta oman leirin 
väelle to 4.2. klo 18 srk-ta-
lossa. Muista tulla paikalle!
Limingan-Lumijoen sotave-
teraanit ry 50-vuotisjuhla 
Limingan srk-talossa su 7.2. 
jumalanpalveluksen jälkeen 
n. klo 12. ks. tarkemmin Li-
mingan kirkolliset.
Kirkkovaltuuston kokous ti 
9.2. klo 18 srk-talossa.
Kuoroharjoitukset ke 10.2. 
klo 18.30–20 srk-talossa.
Raamattupiiri seuraavan 
kerran ti 16.2. klo 18.30 srk-
talossa, Apt.teot 28.
Friday club ja Friday night 
seuraavan kerran vasta pe 
19.2. Luvassa monenlaista 
toimintaa, kisailua, raamat-
tuopetusta, nyyttärit.
Rauhanyhdistys: Pe 5.2. klo 
19.30 raamattuluokka pie-
net Ki&J Klaavolla ja isot K&J 
Klaavolla. La 6.2. klo 17 leipä-
myyjäiset ry:llä. Su 7.2. klo 12 
pyhäkoulu I A&E Kämäräisel-
lä II Mattilalla III S&E Hirvas-
niemellä ja klo 17 seurat ry:llä. 
Päiväkerho ry:llä ti, ke ja to klo 
17–18.30. Ke 10.2. klo 19 om-
peluseurat Niemikorvella.

9.2. klo 10 Pyhännän srk-ta-
lon kerhotilassa.
Päiväkerho ti klo 10 
Kestilän kerho-
kodissa, ma klo 
10 ja to klo 10 
Pulkkilan ker-
hokodissa, to 
klo 10 ja klo 13 
Nuppulassa, pe 
klo 10 ja klo 13 
Pyhännän kerho-
tilassa.  
Varhaisnuoret ma klo 

14.30 Pulkkilan kerhokodis-
sa, ti klo 14.15 Kestilän 

kerhokodissa, ti klo 
14.30 Pyhännän 

kerhotilassa, 
ke klo 16.30 
Piippolan srk-
kodissa, to 
klo 15.30 Ta-
vastkengän 

koululla, to klo 
15.30 Hovin kou-

lulla. Tyttökerho 
ma klo 15 ja poikakerho 
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Messu su 7.2. klo 10 Kestilän seurakuntakodissa. Toi-
mittaa Juha Luokkala, kanttorina Veijo Kinnunen. Kirk-
kokahvit.
Sanajumalanpalvelus su 7.2. klo 10 Piippolan seura-
kuntakodissa. Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Arja 
Leinonen, avustaa Niko Maarala. Yhteisvastuutapahtu-
ma ja kinkerit. Katso erillinen ilmoitus. 
Messu su 7.2. klo 13 Rantsilan seurakuntatalossa. Toi-
mittaa Jonne Pirkola, kanttorina Pentti Jäntti. Kirkko-
kahvit. 
Tuhkakeskiviikon messu ke 10.2. klo 19 Pulkkilan seu-
rakuntatalossa. Toimittaa Merja Jyrkkä, kanttorina Arja 
Leinonen. Iltateet.

Jumalanpalvelukset

Messu su 7.2. klo 10 srk-
talossa. Toimittaa Mark-
ku Tölli, kanttorina Maili 
Muuttola-Junkkonen, tii-
mi avustaa. 

Kastettu: Jaakko Matias Rannanjärvi

Hernekeittoa 
laskiaistiistaina 

9.2. klo 11–13 Kestilän 
K-market Eväsrepun 

pihassa. Tuotto 
yv-keräyksen hyväksi. 

Hinta 5 €/ litra.

Kuollut: 
Heikki Antero 
Jarva 81 (Piippola)

 

Kinkerit
Kinkeriaihe: Kasteesta lähetykseen
Läksy: Matt.28:18–20, Katekismus kpl 27–28, 34–35
Kinkerivirret: vanhat virret 164 ja 754 (vuodelta 2014), 
uudet kinkerivirret 217 ja 428.
Tarjoilu/ arpajaiset/ myyjäiset yms. Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi.
Kinkeriajat ja -paikat
Sanajumalanpalvelusten jälkeen on tarjoilu yms. 
ja sitten kinkerit. Alkamisajat ovat noin-aikoja.
sunnuntai 7.2.
klo 11.30 Piippolan seurakuntatalo
- Merja Jyrkkä, Arja Leinonen, Mervi Karttunen 
ja Niko Maarala. Jumalanpalveluksen klo 10 jälkeen 
hernekeittolounas. Arvontaa ja myyjäiset. Mm. laski-
aispullia, rieskaa ja kuivakakkuja.  
sunnuntai 14.2. 
klo 11.30 Kestilän seurakuntatalo
- Merja Jyrkkä ja Ulla Koskelo
klo 14.30 Pyhännän seurakuntatalo
- Juha Luokkala ja Veijo Kinnunen
klo 14.30 Rantsilan seurakuntatalo
- Jonne Pirkola ja Arja Leinonen
sunnuntai 6.3.
klo 11.30 Pulkkilan seurakuntatalo
- Merja Jyrkkä ja Arja Leinonen

Huom. kinkerit ovat osa rippikoulun seurakuntaan 
osallistumista.
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Tervetuloa 
joukolla 
mukaan!

Tervetuloa 
joukolla 
mukaan!

Friday club 
0.–4.-luokkalaisille 
perjantaina 19.2. 

klo 17.30–19 
srk-talossa.

Friday night 
4.–6.-luokkalaisille 
perjantaina 19.2. 

klo 19–20.30 
srk-talossa. 

Luvassa monenlaista 
toimintaa: 
kisailua, 

raamattuopetusta, 
nyyttärit. 
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Yhteisvastuun 
sählyturnaus 
lauantaina 27.2. klo 10 alkaen 
koulun liikuntahallilla. 

Joukkueessa voi olla enintään 
8 pelaajaa ja osallistumismaksu 
on 30 € / joukkue. 

Ilmoittaumiset 19.2. mennessä 
Marja Rantasuomelalle, 
p. 040 7430 382 
marja.rantasuomela@evl.fi

Raahen rovastikunnan lähetyskoulutus

KOTI OVELLA
torstaina 18.2. klo 9.30–15 

Rantsilan seurakuntatalossa, Rantsilanraitti 10.

Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat pidetään 2.–4.9. Sii-
kalatvan seurakunnassa Piippolassa. Jotta juhlien si-
sältö ja samalla lähetystyön ajankohtaiset kysymyk-
set tulisivat tutuksi, kutsutaan työntekijät, luottamus-
henkilöt, vapaaehtoiset ja muutkin kiinnostuneet lä-
hetyskoulutukseen. 
Ilmoittautuminen viimeistään to 11.2. Siikalat-
van seurakunnan kirkkoherranvirastoon p. 040 552 
8989  tai siikalatva@evl.fi. Tiedustelut hiippakunta-
sihteeri Matti Laurila, etunimi.sukunimi@evl.fi, p. 040 
744 6055. 

ti klo 15 Nuppulassa. 
Kuorot: Kestilä: Kirkkokuoro 
ke klo 17 srk-talossa. Pulkki-
la: Kirkkokuoro to klo 13.30 
ja Stellat to klo 15.15. srk-ta-
lossa. Pyhäntä: Veteraani-
kuoro to klo 12, nuorisokuo-
ro to klo 14.30 ja lapsikuoro 
to klo 17.45 srk-talossa. Rant-
sila: Veteraanikuoro ke klo 
11 ja lapsikuoro ke klo 15.15 
srk-talossa.
Rauhanyhdistys: Kesti-
lä: Kodinpäivä su 7.2. klo 12 
rauhanyhdistyksellä. Alus-
tus aiheesta "Älä pelkää, mi-
nä olen sinun kanssasi", Veli-
Matti Huhtala. Pulkkila: Opis-
toilta pe 5.2. klo 19 (Antero 
Hämäläinen), pyhäkoulu su 
7.2. klo 12 ja seurat su 7.2. klo 
19 ry:llä. Pyhäntä: Seurat su 

7.2. klo 16 srk-talossa, Janne 
Isomaa ja Timo Kamula. Lau-
luseurat ke 10.2. klo 18.30 Tai-
na ja Eino Koskelolla. Rantsi-
la: Siikatörmän myyjäiset pe 
5.2. klo 19 ry:llä. Seurat su 
7.2. klo 17 ja 18.30 srk-talos-
sa, Kari Ahola ja Vesa Kumpu-
la. Varttuneiden kerho ti 9.2. 
klo 12 Häkkilässä. 

Laskiaissunnuntaina 
käynnistyy Yhteisvastuukeräys

Sunnuntaina 7.2. sanajumalanpalvelus kirkossa klo 10. 
Hernerokkaa ja laskiaispullia srk-salissa ja samalla 
yhteisvastuukeräysinfo. Mäenlaskua kirkonmäellä 

ja myytävänä makkaraa ja kuumaa mehua. 
Päivän tuotto Yhteisvastuukeräykselle.

Ystävänpäivänä 14.2. 
Saarenkartanon asukkaiden kirkkopyhä

Jumalanpalvelus klo 10 ja sen jälkeen
ystävänpäiväkahvit srk-salissa. Tulkaapa 

sukulaiset, naapurit ja ystävät tapaamaan tuttuja! 
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Kastettu: Joonas Viljami Alavaikko, 
Niila Elmeri Pietiläinen, Anna Greta Maria Pihkakoski
Kuollut: Raili Marjatta Junttila 68, Kirsti Annikki 
Ruonakoski 87,  Anna Kaarina Tarvainen 88

Kastetut: Joona Juhani Lunki, Lumi Olga Emilie 
Törmänen, Julius Niila Mikael Kesti
Vihityt: Marko Mikael Keskitalo ja Anna Maria Korvala
Kuollut: Ahti Aarre Hiltunen 80

Messu su 7.2. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kir-
kossa. Toimittaa Teemu 
Riihimäki, avustaa Ve-
sa Äärelä, messudiakoni 
Leena Hintsala, kanttori 
Anu Kanerva-aho. Lasten 
kirkkohetki saarnan aika-
na. Yhteisvastuukeräys al-
kaa. Yhteisvastuu 2016 
torjuu nuorten syrjäyty-
mistä Suomessa ja Ugan-
dassa. Kirkkokahvien yh-
teydessä jaetaan kerääjil-
le lippaat ja alueet. Esillä 
on myös Yhteisvastuue-
sitteitä. Keräyslippaita ja 
-alueita saa lisäksi ma 8.2. 
klo 9–17 Kirkonkylän dia-
koniatoimistosta, ke 10.2. 
klo 16–18 Kokkokankaan 
diakoniatoimistosta ja 
ma 15.2. klo 9–17 Kirkon-
kylän diakoniatoimistos-
ta. Hakeminen muina ai-
koina sovitaan diakonia-
työntekijän kanssa; Leena 
Hintsala, p. 040 7790 365 
tai Soile Pakkanen, p. 040 
7790 367. 
Tuhkakeskiviikon sanaju-
malanpalvelus 10.2. klo 
19 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Juha 
Maalismaa, avustaa Päivi 
Ollikainen, kanttori Mar-
jo Irjala.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalan-
palvelukset suorana ne-
tistä: www.kempeleen-
seurakunta.fi

Seurakunnissa tapahtuu  4.–11.2.2016

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.fiLiminka

Kirkkoherranvirasto 
Limingan pappilassa 
ma, ti, to ja pe 
klo 9–15, ke klo 11–18
p. 044 752 1220
fax. (08) 562 1235

Posti- ja käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Sähköpostiosoitteet 
etunimi.sukunimi
@evl.fi

Diakoniatyöntekijät:

Tupos: 
Ritva Sassali 

p. 044 7521 227
Kirkonkylä: 

Sinikka Ilmonen 
p. 044 7521 226
Marika Kamps 

p. 044 7521 243

www.kempeleenseurakunta.fiKempele

Kirkkoherranvirasto / 
vaihde / tiedustelut
p. (08) 5614 500

Käyntiosoite
Tiilitie 1, 
90440 Kempele
Kirkkoherranviraston 
aukioloajat 
ma–ti ja pe klo 9–15, 
ke klo 9–14, 
to klo 9–17.

Kirkkoherra 
Kimmo Helomaa
p. 044 7790 055

taloustoimisto
P. 044 7790 041

www.vapaaehtois-
pankki.fi/kempele

Facebookissa
Tykkää: Kempeleen 
seurakunta

Aamukahvila ma klo 10–12 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa. 
Kirpputori Ilonpisaran auki-
oloajat: ti, to, pe klo 14–17, 
Tiilitie 1. 
Ruokapankki Manna ti klo 
17–19 Kirkonkylän srk-kodil-
la ja Asukastuvalla. 
Aamurukous ke klo 6 
kirkossa. 
Perhekerhot: 
Kirkko: to klo 
9.30–11. Van-
ha Pappila 
ti klo 9.30–
11. Keskustan 
srk-talo: ti klo 
9.30–11. Kokko-
kankaan srk-kes-
kus: ti klo 9.30–11 ke 
klo 9.30–11 ja pe klo 9.30–11 
(perhepäivähoitajien ja hoi-
tolasten ryhmä).  
Herännäisseurat su 7.2. klo 

18.30 Kirkonkylän srk-kodissa.
Kirkkokuoro to 4.2. ja 11.2. klo 
18 Kirkonkylän srk-kodissa.
Työikäisten naisten raa-
mattu- ja keskustelupiiri ke 
10.2. klo 19 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
riä ja seurakuntapiiriä ei ole 

to 11.2. 
Varttuneet to 

11.2. klo 14 Kir-
konkylän srk-
kodissa.
Askeleet to 
11.2. klo 18 
Kokkokan-
kaan srk-kes-

kuksessa.
Varhaisnuoret: 

www.kempeleen-
seurakunta.fi/koulu-

laiset. 
Nuoret: Nuorten ilta to klo 19 
Vanhassa pappilassa. Gospel-
hartaus ti 9.2. klo 19 Pyhän 

Aamupuuro ja ruokajake-
lu pe 5.2. seurakuntatalol-
la. Aamupala eurolla klo 
9–10.30. Kauppojen lahjoit-
tamaa ruokaa jaossa klo 10 
alkaen. Kierrätystori avoinna 
klo 9.30–11 pappilan pihal-
la, lähetysvintin alakerrassa. 
Voit tuoda tavaraa tai hakea 
tarvitsemasi ilmaiseksi.
Ystävärengas pe 5.2. klo 12 
Lähetysvintillä. Vapaaehtoi-
sia, jotka vievät seurakunnan 
tervehdyksiä mm. vanhusten 
palvelutaloihin. Mukana dia-
konissa Marika Kamps.
Lähetysvintti ma 8.2. klo 12 
Lähetysvintillä. 
Omaishoitajaryhmä ma 8.2. 
klo 13.30 seurakuntatalolla. 

Kokkokospel  
pe 12.2 klo 19 
Kokkokankaan 
srk-keskuksessa

Bändit: Thumblers, 
Five Stars ja Daikini. 

Gospelmessu 
klo 21.15

Aiheena hoitotahto; mukana 
diakonissa Sinikka. Samanai-
kaisesti toiminnallinen ryh-
mä hoidettavalle, ohjaajana 
Kaisa Hartikka muistiyhdis-
tyksestä.
Perhekerho ti 9.2. 
klo 9.30–11 seura-
kuntatalon pi-
halla. Ulkoilua 
ja makkaran-
paistoa. Pak-
kasraja -15 as-
tetta. 
Hyvän mie-
len päiväkahvit 
ti 9.2. klo 12 Koti-
kololla. Avoin mielenter-
veyskuntoutujien ryhmä. 
Mukana esh Maire Taikina-
Aho, p. 050 430 2023 sekä 
diakonissa Marika Kamps, p. 
044 7521 243. 
Jussilan porinatuokio ti 9.2. 
klo 13 Juttutuvassa. Mukana 
diakonissa Sinikka.
Gospel Gym ti 9.2. klo 19 Va-
namon salissa. Hikeä pintaan 
jumppaamalla gospelhittien 
tahtiin. Ohjaajana Riitta Lie-
lahti. Vapaa pääsy. 
Perhekerho ke 10.2. klo 
9.30–11. Ulkoilua ja makka-
ranpaistoa Vanamon pihalla. 

Messu su 7.2. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa ja saar-
naa Ilkka Tornberg, avus-
taa Maisa Hautamäki, 
kanttorina Mika Kotka-
ranta, jumalanpalvelus-
ryhmä Diakonia, musiikki-
ryhmä Lakeuden laulu. Li-
mingan-Lumijoen sotave-
teraanit ry 50-vuotisjuhla, 
kunniakäynti sankarihau-
doille ja seppelten lasku.
Muskarikirkko su 7.2. klo 
15 Vanamo-salissa. Katso 
ilmoitus ohessa.
Tuhkakeskiviikon messu 
ke 10.2. klo 19 Rantakylän 
kappelissa. Toimittaa Mai-
sa Hautamäki, avustaa Ai-
no Pieskä. Kanttorina Mi-
ka Kotkaranta, Kirkkolau-
lajat.

Kolminaisuuden kirkossa.
Kempeleen rauhanyhdistys: 
Kotiseurat to 4.2. klo 18.30 
LÄNSI Hanhela, Teppolantie 
222, Kotiseurat to 4.2. klo 
18. 30 ITÄ Tiirola, Porttikel-
lonkuja 12. Alueellinen nuor-
tenilta pe 5.2. klo 19 Murron 
ry:llä. Seurakuntailta su 7.2. 
klo 16 ry:llä. Tiistaikerho 9.2. 

klo 12 ry:llä. Veli-ilta ti 9.2. 
klo 18.30 ry:llä. Perhekerho 
ke 10.2. klo 10 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 5.2. klo 19 Le-
pistö, Miinanpolku 2, Tyrnä-
vä. Alueellinen nuortenilta 
pe 5.2. klo 19 Murron ry:llä.  
Seurat su 7.2. klo 16  ry:llä.

Pakkasraja -15 astetta. Seu-
rakuntakerho eläkeläisille 
ke 10.2. klo 12 seurakuntata-
lolla. Vietetään ystävänpäi-
vää, liikutaan ystävänpäivä-

rasteilla. Hartaus Maisa-
pappi.

Kuorot ke 10.2. 
klo 17 Celes-
te kirkossa ja 
Tähdet seu-
rakuntatalol-
la, klo 18.30 
Minka kirkos-

sa, Kirkkolau-
lajat kappelilla 

messussa. 
Rippikoululaisten yv-

keräys ilta Tupoksessa ke 
10.2. klo 17 Vanamon salissa.
Rippikoululaisten yv-
keräys ilta Kirkonkylällä to 
11.2. klo 17 Pappilan salissa.
Aamupuuro, ruokajakelu ja 
kierrätystori pe 12.2. klo klo 
9 alkaen. 
Partio: Pe 5.2. Ruoktujohta-
jien 2. kokous Partiotoimis-
tossa klo 17–18. Lippukunnan 
hallitus partiotoimistossa klo 
18–20. 5.–7.2 Ketunkiljaisu 16 
partiotyttöleiri Partiokäm-
pällä seikkailija-, tarpoja- se-
kä samoajatytöille. Ma 8.2. 

Perhekerho 
ti 9.2. klo 9.30–11 
seurakuntatalon 

pihalla. Ulkoilua ja 
makkaranpaistoa. 

Pakkasraja 
-15 astetta. 

Yhteisvastuukeräyksen aloitus 
su 7.2. klo 10 kirkossa messun jälkeen. 
Messuun kutsutaan erityisesti kaikkia 
yhteisvastuu kerääjiä sekä yhteisvastuu 
keräyksessä toimivia vapaaehtoisia. 
Messun jälkeen jaossa listoja ja lippaita. 
Yhteyshenkilö Marika Kamps, p. 044 7521 243

Akeloiden ja sampojen ko-
koukset. Ke 10.2. Päivystys 
Partiotoimistossa klo 15–17. 
Ruoktu XXXIII 16 talvileirille 
lähtijöille leirikokous Kotiko-
lolla klo 17–18. Leirikirje ja-
ossa. Tarkemmat tiedot toi-
minnasta löydät www.niitty-
karpat.fi
Rauhanyhdistys: to 4.2. klo 
12 varttuneiden kerho ry:llä. 

Pe 5.2. klo 18.30 raamattu-
luokka (7.–8.) ry:llä ja klo 19 
alueellinen nuortenilta Mur-
ron ry:llä. La 6.2. klo 18.30 
äidit ja isät ilta ry:llä. Su 7.2. 
klo 12 pyhäkoulut sekä klo 
16 alkuhartaus ja opistoin-
fo ry:llä ja 17.30 seurat ry:llä. 
To 11.2. klo 10.30 perheker-
ho ry:llä

Muskarikirkko
Laskiaissunnuntaina 7.2. klo 15 Vanamosalissa 

(Kauppakaari 1, Tupos).

Musiikki- ja leikkipainotteinen kirkkohetki 
kaikenikäisille lapsille ja aikuisille.

Toimittaa Maisa Hautamäki avustajinaan 
Ari Natunen, Tuija Mourujärvi, Heidi Ilmonen 

ja Sirkka Puusaari.
Messupassiin saa merkin.

Lopuksi kirkkokahvit, kaakaot 
ja laskiaispullat.

Laskiaismyyjäiset 
pe 5.2. klo 11–13 Kokkokankaan srk-keskuksessa.
Myynnissä hernekeittoa (omat astiat mukaan), pannu-
kakkua, runebergin torttuja ja käsitöitä.
Hernekeiton ja pannukakkukahvit voi syödä myös pai-
kanpäällä. Myynti jatkuu niin kauan kuin tavaraa riit-
tää. Maksu käteisellä. Tuotto lähetystyölle.

Yhdessä tekemisen iloa

Käsityöolohuone 
ti 9.2. klo 12–18 
Zeppelinin keskustorilla
Istahda hetkeksi seuraksem-
me tekemään hypistelymuh-
veja Kempeleen muistisairaille 
vanhuksille. Tule hetkeksi tai viivy pitempään. Olohuo-
neesta löytyy materiaalit ja ohjausta (omat puikot ei-
vät ole välttämättömät) Muhvin voi tehdä alusta lop-
puun tai aloittaa ja seuraava tekijä voi jatkaa. Käsitöi-
den lisäksi yhdessäoloa ja pientä tarjoilua. 

Ystävyyden iltapäivä
pe 12.2. klo 13–17 Zeppelinin Matteustorilla. 
Seurakunnan ja SPR:n yhteinen Ystäväpalvelu 
esittäytyy. Vapaaehtoiset kertovat ystävänä olemisesta. 
Tilaisuudessa myydään lippuja su 14.2. klo 15 
Kirkonkylän srk-keskuksessa järjestettävään 
Ystävänpäivän kahvikonserttiin sekä arpoja 
yv-keräyksen hyväksi.

Apostolien jalanjäljissä -raamatturetriitti 
Luurinmutkan leirikeskuksessa 19.–21.2. 
Raamatturetriitissä tutustutaan Apostolien teot -kirjaan. 
Apostolien matkassa kuljetaan niin yhteisissä keskuste-
luissa kuin lukemalla kirjaa itsenäisesti.  Luurinmutkaan 
lähdetään Kempeleestä pe 19.2. klo 17. Retriitin täysi-
hoitohinta on 50 € / 2 hengen huoneessa ja 70 € / 1 hen-
gen huoneessa.  Ilmoitt. 5.2. mennessä paulus.pikkarai-
nen@evl.fi tai 040 7790 259.  Raamatturetriitti toteutuu, 
jos osallistujia on vähintään 15.
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Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17.
p. 08 5331 284. 
fax. 08 5332 887

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos
Kirkkoherra 
Jouni Heikkinen
p. 040 5525 810
Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. 08 5331 174.

Facebook
Muhoksen seurakunta
Muhoksen seurakun-
nan perhetyö
Muhoksen seurakun-
nan varhaiskasvatus

www.muhoksenseurakunta.fi/Muhos

Kirkkoherranvirasto
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä
ma–pe klo 9–14,
to klo 15–17.

p. 044 7372 610
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
virkavapaalla
vs. kirkkoherra 
Outi Pohjanen 
044 7372 612
vs. kappalainen 
Päivi Liiti 044 7372 619
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Tyrnävän seurakunta 
on facebookissa, 
käy tykkäämässä!

www.tyrnavanseurakunta.fi/Tyrnävä

Messu su 7.2. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Simo 
Pekka Pekkala, saarnaa 
kansainvälisen työn hiip-
pakuntasihteeri Matti 
Laurila, kanttorina Ossi 
Kajava. Messun jälkeen 
kirkkokahvit ja lähetys-
vartti seurakuntatalossa. 

Messu su 7.2. klo 10 Tyr-
nävän kirkossa. Toimittaa 
Päivi Liiti, avustaa Salme 
Kinnunen ja partiolaiset, 
kanttori Heikki Lumiaho.

Hartaus to 4.2. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Simo Pekka 
Pekkala.
Aikuisten raamattupiiri su 
7.2. klo 17 Simo Pekka Pek-
kalalla, Nipukantie 10.
Ompeluseurat ma 8.2. klo 18 
Laitasaaren rukoushuoneel-
la. Kaikille avoimet ompelu-
seurat lähetys- ja diakonia-
työn hyväksi.
Laskiaislounas ti 9.2. klo 11–
13 seurakuntatalossa. 
Porinapirtti ti 9.2. klo 12 
Laitasaaren rukoushuoneel-
la. Tervetuloa juttelemaan 
ja keskustelemaan. Kahvi-
tarjoilu!
Omaishoitajien ryhmä ti 
9.2. klo 13.15–14.45 seura-
kuntatalossa, Leena Leske-
lä. Samanaikaisesti klo 13–
15 kokoontuu Päiväkeskuk-
sen takkahuoneessa toimin-

Kastettu: 
Milja Emilia Ervasti, Aaku 
Lenni Manuel Laurila

Raamattu- ja tuumailupiiri 
to 4.2. klo 17.30 Temmeksen 
srk-talolla.
Nuorten ilta pe 5.2. klo 18 
Tyrnävän srk-talon kerho-
huoneessa, to 11.2. klo 18 
Temmeksen srk-talolla.
Murto-Ojakylä-Juurussuon 
diakoniapiiri ti 9.2. klo 10.30 
Murron kerhotilassa.
Kirkkovaltuuston kokous ti 
9.2. klo 18 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
Nuttupiiri to 11.2. klo 17 
Pappilassa.
Elintarvikkeiden jako ja 
puurotarjoilu tyrnäväläisil-
le vähävaraisille maanantai-
sin klo 8.30–9.30 Pömilässä. 
Elintarvikkeita jaetaan niin 
kauan kuin kasseja riittää.
Seurakuntakerho tiistaisin 
klo 12.30–14 Seurojentalon 
kahviossa.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Pappilassa.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Yhteinen raamattuluokka ja 
pitsailta pe 5.2. klo 19 ry:llä. 
Seurat su 7.2. klo 16 ry:llä.
Murron rauhanyhdistys: 
Lauluseurat pe 5.2. klo 19 
Miinanpolku 2. Alueellinen 
nuortenilta pe 5.2. klo 19 
Murron ry:llä. Seurat su 7.2. 
klo 16 ry:llä.

nallinen ryhmä hoidettaville. 
Kirkkovaltuuston kokous ti 
9.2. klo 18 seurakuntatalossa.
Keskipäivänkerho ke 10.2. 
klo 11.30 seurakuntatalossa. 
Leena Leskelän aiheena Yh-
teisvastuu 2016. Arvonta!
Hartaus ja ehtoollinen ke 
10.2. klo 14 Koivu- ja Tähti-
kodeissa, Soile Tuusa.
Hartaus ke 10.2. 
klo 15 Ranta-
kodissa, Soile 
Tuusa. 
Rukouspiiri ke 
10.2. klo 17.45 
srk-talon kap-
pelihuoneessa, 
Marja Leena Savo-
lainen.
Lähetyslauluilta to 11.2. klo 
18.30 Pirkko ja Esko Könöllä, 
Jouni Heikkinen. 

Diakonia: Ruokakassien ja-
kelu vähävaraisille maanan-
taisin klo 10–11 seurakunta-
talon alakerrassa. Sosiono-
mi-diakoniopiskelija Minna 
Honkanen työharjoittelussa 
seurakunnassa kevätkauden 
aikana. 
Kuorot: Ke 10.2. klo 10.30 

päiväkuoro, klo 17 
lapsikuoro ja klo 

18.30 kirkkokuo-
ro srk-talossa.  
Lapset/ per-
heet: Perhe-
kerhot seu-
rakuntatalos-

sa tiistaisin klo 
9.30–11.30, Päivä-

rinteen seurakunta-
salissa tiistaisin klo 10–12 ja 
Laitasaaren ry:n tiloissa kes-
kiviikkoisin klo 12.30–14.30 

Porinapirtti 
ti 9.2. klo 12 Laita-
saaren rukoushuo-
neella. Tervetuloa 

juttelemaan ja 
keskustelemaan. 

Kahvitarjoilu!

Kastettu: 
Joel Jaakko Hakasalmi, 
Netta Elena Margareeta 
Kamula, 
Aarre Eino Markus 
Kyllönen, 
Saana Ellen Olivia 
Pärssinen.
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Kirkonkylällä
2010–2011 syntyneille lapsille tiistaina 16.2., 
23.2. ja 1.3. klo 12.15–15.15 Tyrnävän srk-talolla.
Olemme hieman muuttaneet käytäntöä verrattuna vii-
me syksyyn, nyt ilmoitamme yhden teeman, jonka ym-
pärillä kokoonnumme kolme kertaa. Teema 2: Minä tal-
viurheilijana .

Temmeksellä
3–6-vuotiaille kerran kuukaudessa keskiviikkoisin 
klo 10–13 Temmeksen srk-talolla.
Ryhmään mahtuu 8 lasta.
Kerhon ajankohdat
10.2. klo 10–13 Minä lumileikeissä ja makkaran paistossa
2.3. klo 10–13 Minä leipurina
6.4. klo 10–13 Minä seikkailen
4.5. klo 10–13 Minä liikenteessä

Murrossa
4–6-vuotiaille kerran kuukaudessa tiistaisin 
klo 12.20–15.30 Murron kerhotilassa.
Mukaan omat eväät joka kerralle! 
Ryhmään mahtuu 14 lasta.
Kerhon ajankohdat
9.2. Minä lumileikeissä ja makkaran paistossa
15.3. Minä leipurina
12.4.  Minä seikkailen
17.5. Minä liikenteessä

Ilm. toimintakerhoihin Nooralle 

sähköpostilla noora.kutilainen@evl.fi

Otsikoksi Toimintakerho kirkonkylä, Murto tai Tem-

mes. Viestiin tiedot: Lapsen nimi ja syntymäaika sekä 

huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 

Ilmoittautuneille tulee tarkemmat ohjeet sähköpos-

tilla. Lisätietoja Nooralta, p. 044 7372 616.

TOIMINTAKERHOt

Sakastissa puhutaan.....
Keskustelu- ja raamattuiltasarja
tiistaisin klo 18–19.30 seurakuntatalon monitoimitilassa.

Sakastissa puhutaan…
9.2......köyhyydestä ja rikkaudesta  Salme Kinnunen 
16.2…kristillisestä kasvatuksesta Johanna Rantala 
23.2…kohtuullisuudesta Timo Liikanen 
1.3…..synnistä Outi Pohjanen

Lähetyksen perinteinen 

LASKIAISLOUNAS
tiistaina 9.2. klo 11–13
seurakuntatalolla, Kirkkotie 32

Lounas sisältää hernekeiton, leivät ja juomat, 
kahvin / teen sekä laskiaispullan.
Hinta:  aikuiset 5 e, lapset 4–15-v. 2,50 e.
Omiin astioihin  5 e / litra.
Arvonta!
Tervetuloa! 
Lähetystyön johtokunta

sekä Laitasaaren rukoushuo-
neella torstaisin klo 10–12. 
Kylmälänkylän kappelissa 
perhekerho perjantaisin klo 
9–11 vapaaehtoisvoimin. 
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja lu-
kiolla. Nuortenilta torstai-
sin klo 17–18.30 Päivärinteen 
srk-salissa. Päivystys nuoriso-
toimistolla pe 5.2. klo 16–18. 
Nuortenilta pe 5.2. klo 18–
19.30 srk-talon alakerrassa. 
Raamattupiiri rippikoululai-
sille su 7.2. klo 12–13 srk-ta-
lon alakerrassa. 
Laitasaaren rukoushuone: 
Aamurukous maanantaisin 
klo 6.30. Ompeluseurat ma 
8.2. klo 18. Porinapirtti ti 9.2. 
klo 12. Perhekerho torstaisin 
klo 10–12.

Muhoksen rauhanyhdistys: 
Pe 5.2. klo 18.30 aikuisten il-
ta Laitasaaren ry:llä. La 6.2. 
klo 19 raamattuluokka-ilta-
kylä: 4.–6.-lk Karjula, 7.–8.-
lk T&L. Kinnunen. Su 7.2. klo 
12 pyhäkoulu: Kk-Anttila Lo-
hilahti, Korivaara Säily, Päl-
li Männikkö, Suokylä J. Räi-
sänen. Klo 17 seurat ja laulu-
tuokio ry:llä. Ma 8.2. klo 18 
päiväkerhot ry:llä. Ti 9.2. klo 
13 seurat Päiväkeskuksessa. 
Laitasaaren rauhanyhdis-
tys: Pe 5.2. klo 18.30 aikuis-
ten ilta ry:llä. La 6.2. klo 10 
päiväkerho ry:llä. Klo 19 raa-
mattuluokat: pienet Kakko, 
isot Kinnunen. Su 7.2. klo 12 
pyhäkoulut: Hyrkki Kinnu-
nen, Laitasaari Karhumaa, 
Huovila Kakko. Klo 17 seu-
rat ry:llä. 

Yhteisvastuukeräys 
käynnistyy Tyrnävällä sunnuntaina 7.2. 

Yhteisvastuukeräyksen aloittamispäivän ohjelma:
klo 10 messu Tyrnävän kirkossa. Toimittaa Päivi Liiti, 
avustaa Salme Kinnunen ja partiolaiset.
Messun jälkeen kirkossa on tarjolla kahvia ja 
yv-keräyksestä annetaan pieni infopaketti.
Paikalle kutsutaan erityisesti Yv-kerääjiä, joille 
jaetaan tilaisuudessa listat ja materiaalit.

Tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen Suomeen 
jäävällä osuudella torjutaan nuorten syrjäy-
tymistä partiotoiminnan avulla. Ulkomaan-
kohteena on Uganda ja siellä tuetaan nuor-
ten ammattikoulutusta ja toimeentuloa.

Laskiaissunnuntain 
messu ja yv-keräyksen avaus
sunnuntaina 7.2. klo 10 kirkossa

Saarna: Kansainvälisen työn hiippakuntasihteeri 
Matti Laurila. Esirukouksen yhteydessä 
yhteisvastuukerääjien siunaaminen
Messun jälkeen kirkkokahvit ja yv-kohteen 
esittely (partiolaiset).
Ajankohtaista tietoa maahanmuuttajatyöstä, 
Matti Laurila.
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Päivän työ

Kommentoi!
toimitus@rauhantervehdys.fi 

Palstalla Rauhan Tervehdyksen 
tilaajaseurakuntien työntekijät kertovat 
lukijoille omasta työpäivästään.

Limingan seurakunnan pastori 
Olli Seikkula kertoo työssään 

yhä enemmän tarinoita.

Työviikko alkaa näin: nukun yöllä huonosti, siir-
rän herätystä, lähden kotoa hiukan liian myö-
hään ja ennätän viime tipassa pitämään päivän-
avausta yläkoululaisille.

Puhun siinä Dietrich Bonhoefferin heräämisestä 
rauhan ja oikeudenmukaisuuden ilosanomaan – ja totta 
kai hänen elämänsä viimeisistä vaiheista ja sen päätty-
misestä. Eläessään Bonhoeffer täyttäisi aivan näinä päi-
vinä 110 vuotta.

Yhä enemmän olen työssäni alkanut kertoa tarinoi-
ta: luettuja, kuultuja, itse koettuja. Esikuvallisten ih-
misten tarinoita tai omakohtaisia. 

Uskonnon kieli on totta kai kertomusten kieli. Mutta 
haluaisin myös uskoa, että tarinat ovat meille hyväksi. 
Ne laittavat katsomaan ja tuntemaan asioita toisen ih-
misen näkökulmasta.

Joskin liian naiivia uskoa tähän aika ajoin punni-
taan. Viikonloppuna elokuvan traagisimmassa koh-
dassa eräs teinijoukkio räjähti äänekkääseen nauruun. 
En voinut olla miettimättä, 
mistä tuo kertoo. Toivotta-
vasti vain nuoruuden epä-
varmuudesta. Toivottavasti 
ei täydestä kyvyttömyydes-
tä asettua toisen ihmisen 
nahkoihin. 

Iltapäivälle on tullut 
päällekkäisyys, jollaista ei 
saisi olla. Sairaalahartau-
den kanssa päällekkäin 
on sovittu pappien ja 
kanttoreiden kokous. 

Koen, että erityises-
ti sairaalassa käyntiin 
täytyisi olla kalenterissa 
reilusti aikaa. Koskaan 
ei voi tietää, mitä siellä tulee vastaan. Tässä työssä tär-
keää on, että tarpeen tullen täytyy olla mahdollista an-
taa aikaansa. 

Ja juuri näin käykin. Hartauden jälkeen on jäätävä 
pieneksi hetkeksi.

Palattuamme kokoukseen sovimme yhteisesti, et-
temme anna vastaavanlaista päällekkäisyyttä enää vas-
taisuudessa tapahtua.

Illalla, työpäivän päätteeksi, istumme muutaman 
Oulun kollegan kanssa iltaa Lutherin ja Melanchtho-
nin hengessä jutellen niin viisaita, että mahtaa Jumala 
taivaassakin olla ihmeissään.

OLLI SEIKKULA

Kolumnisti Mirja Rin-
talalle (RT numero 3, 
28.1.2016) haluan tode-
ta, että turvapaikanha-

kijoiden virta ei ole luonnonil-
miö, kuten tulivuorenpurkaus 
tai maanjäristys, joille me ih-
miset emme voi mitään. 

Koko pakolaiskriisi on ihmi-
sen aiheuttama ja todella, kuten 
kolumnisti toteaa, emme ole 
vuosisatojen aikana oppineet 
mitään. Me sallimme joiden-
kin, yhdessä tapauksessa herro-
jen Bush, Aznar ja Blair aloit-
taa Irakin hävityksen ja viatto-
mien ihmisten tappamisen jol-
lakin verukkeella.

Muitakin esimerkkejä syyt-
tömiin ihmisiin kohdistuneesta 
väkivallasta on menneisyydes-
sämme, ja useimmat niin sano-
tut sivistyneet länsimaat ovat 
osallistuneet näihin operaati-
oihin. 

Emme todellakaan ole oppi-
neet mitään. Olisi korkea aika 
saattaa hirmuteoista päätöksen 
tehneet vastuuseen rikoksista 
ihmiskuntaa vastaan ja vastaa-
maan myös aiheuttamansa krii-
sin seurauksista, esimerkiksi pa-

Vastuulliset tulisi saada vastuuseen

kolaisvirrasta. 
Samassa lehdessä oli myös 

toimittaja Riitta Hirvosen ar-
tikkeli Ehtoollinen synnytti sa-
nanvaihtoa. Myös se tuo mie-
leeni toteamuksen "emme ole 
vuosisatojen aikana oppineet 
mitään". 

Meillä kaikilla maailman ih-
misillä on sama ja yhteinen ju-
mala uskonnostamme riippu-
matta. Uskontojen sisällä ihmi-
set ovat keksineet erilaisia tapo-
ja kunnioittaa ja palvella juma-
laa. Jokaisen uskontokunnan 
edustaja uskoo, että vain hänen 
tapansa on se ainut oikea. Muut 

tavat ovat vääräuskoisia, vaikka 
ihan samasta kunnioittamises-
ta ja palvelemisesta on kysymys. 

On jotensakin surullista ha-
vaita, että vielä vuonna 2016 ih-
miset keskustelevat esimerkik-
si siitä, kuka voi osallistua ja 
kenen ehtoolliselle. Emme ole 
vuosisatojen aikana oppineet 
mitään. Tässäkin nimenomai-
sessa tapauksessa on kuitenkin 
kyse samasta uskonnosta, kris-
tinuskosta. 

On kammottavaa ajatella, et-
tä eri uskontojen edustajat "siu-
naavat" tänäkin päivänä ihmi-
siä, jotka sitten "jumalan oikeu-
tuksella" lähtevät tappamaan 
toisia ihmisiä vaikka kaikkien 
uskontojen ohjeissa todetaan: 
älä tapa. 

Kuten Kati Tervo kirjassaan 
Sukupuu toteaa: Miten ihmisen 
voisi suojella toiselta ihmiseltä? 
Jokaisen meistä pitäisi olla rau-
hoitettu.

Rauhanterveisin,

OLLI RISSANEN
Jääli

Olisi korkea aika 
saattaa hirmuteoista 
päätöksen tehneet 
vastuuseen rikoksista 
ihmiskuntaa vastaan 
ja vastaamaan myös 
aiheuttamansa 
kriisin seurauksista, 
esimerkiksi 
pakolaisvirrasta. 

Juhani Rekola (1916–1986) 
tuli tunnetuksi syvällisis-
tä kolumneistaan ja esseeko-
koelmistaan, joissa hän poh-

ti elämää kristillisen uskon perus-
talta. 

Irlantilainen päiväkirja  -teksti-
kokoelman Rekola kirjoitti Irlan-
nin matkallaan 1970 ja se julkais-
tiin postuumina viime vuonna. 

Kirkon harhatie on Rekolan 
mukaan selvästi nähtävissä: kirk-
ko ei ole kyennyt käsittämään 
evankeliumia oikealla tavalla. Ju-
malan valtakunta on laskettu tä-
män maan päälle ja evankeliumi 
on sidottu historian ja nykyisyy-

den perittyihin ja hyväksyttyihin 
muotoihin. 

Kirkko on raahannut muka-
naan raskaita painoja pitäen nii-
tä jalokivinä.

Kirkon toinen harhatie on Re-
kolan mielestä tapa, jolla kirkos-
sa on suhtauduttu moraaliin. On 
uskottu, että kristilliseen uskoon 
kuuluu tietty moraali, ja että tätä 
samaa moraalia tulee vaatia kai-
kilta, uskojilta ja kieltäjiltä.  

Rekola ei vain paheksu kirkon 
harhatietä, vaan hän pyrkii etsi-
mään parempaa suuntaa eteen-
päin. Sillä tiellä keskeistä on avo-
naisuus ja vapauden merkitys: 

Lukunurkka

Kirkko epäonnistui 
moraalinvartijana

”Vapaus lähtee siitä että uskos-
sa Jumalan valtakuntaan on ky-
symys niin suuresta asiasta, että 
sen rinnalla kaikki muut ovat pie-
niä ja mitättömiä ja niille voi sy-
dämellisesti nauraa ja kohauttaa 
olkaa.”

VEIJO KOIVULA

Juhani Rekola: 
Irlantilainen päiväkirja. 
Kirjapaja 2015.


